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Alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar en 
tegelijk de eerste van volgend jaar. De tijd vliegt, 
is een oude uitdrukking en zo voelt het inderdaad. 
Zelfs in dit vreemde jaar lijkt het of de tijd voorbij 
gaat, zonder dat wij het bewust meemaken… 
Vreemd, vindt u ook niet?

Dat het dit jaar een jaar wordt dat wij nooit zullen vergeten 
en waarover wij, maar ook onze kinderen en zelfs onze 
kleinkinderen later zullen vertellen, omdat het zo uit-
zonderlijk is. Laten wij dat vooral voor ogen houden als 
wij weer eens somber zitten te denken over alles wat wij 
niet mogen of juist wel moeten doen. Van dat laatste als 
voorbeeld: een mondkapje dragen, wat heel vervelend is 
als je een bril draagt, want zodra je binnenkomt, beslaan 
den glazen en loop je “blind” rond gedurende de eerste 
minuten. Vervelend, maar laten leuk om over te vertellen. 
Laten wij hopen dat volgend jaar een onbekommerd jaar 
zal worden, dat wij dan weer zonder voorzorgmaatregelen 
kunnen gaan winkelen en dat wij met meer mensen samen 
kunnen komen om gewoon bij te praten of spelletjes te 
spelen, om cursussen te volgen en musea te bezoeken. 
Om samen op vakantie te gaan naar plaatsen, zonder te 
moeten uitzoeken of dat wel mag. U ziet het er zijn veel 
zaken waar wij naar uit kunnen kijken. Nog dit jaar staan 
wij voor twee/drie feesten die wij van oudsher met familie 
en vrienden vieren. Als eerste St. Nicolaas, dat kunnen wij 
nu binnen KBO niet met elkaar vieren, maar u zult 

binnenkort wel iets leuks ontvangen, alvast ook voor Kerst. 
Op zo’n manier zijn wij toch met elkaar verbonden, zo 
voelt het in elk geval wel voor mij; ik hoop ook voor u. 
De kerstconcerten kunnen helaas niet doorgaan, dat had u 
natuurlijk ook al gedacht, dat wordt dus iets waar wij voor 
volgend jaar naar uitkijken. Ik hoop dat u binnen familie en 
vriendenkring wel kerst kunt vieren, wij weten u nog niet 
of dat dan mag. Halverwege deze maand krijgen wij vanuit 
“Den Haag” te horen of wij weer met wat meer mensen 
thuis bij elkaar mogen komen. Oud en Nieuw, het derde 
feest, dat deze keer rustig zal zijn, vanwege het vuurwerk-
verbod. Voor sommigen van ons een opluchting, voor de 
huisdieren in elk geval een keer geen stress, voor anderen 
is dat het gemis van het feest van vuurwerk afsteken. 
Volgend jaar zullen wij weten hoe het bevallen is.
Intussen zitten Annie en Janneko druk met elkaar te 
overleggen wat er georganiseerd kan worden zodra de 
dienstencentra weer verantwoord open mogen. Wat ik 
hoor, zijn daar ook heel nieuwe activiteiten bij. Ze zijn nog 
niet uitgewerkt, dus daar mag ik nog niets over zeggen, 
maar zodra het vaste vormen aanneemt, hoort u het 
natuurlijk.

Beste mensen, tot slot wil ik u een heel goede afsluiting 
van dit jaar en een betere start van het volgend jaar 
toewensen namens het hele bestuur.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

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
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Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88Ik 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

Onlangs, op vrijdag 23 oktober jl., heeft de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering plaats)gevonden die eerder 
wegens de coronamaatregelen waren uitgesteld in de 
hoop dat het op een later moment in het jaar onder 
normale omstandigheden zou kunnen plaats vinden. 
Helaas pakte dit wegens de aanhoudende coronadreiging 
opnieuw anders uit. Met een beperkt aantal aanmeldingen 
voor deze vergadering, kon het deze middag wel doorgaan 
en werd in kleine kring de agenda van deze jaarvergade-
ring gehouden.
De notulen van deze vergadering komen bij de 
eerstvolgende ALV-vergadering ter tafel, maar hierbij ter 
informatie toch alvast enkele officiële vaststellingen van 
deze middag. 

Piet Caspers, al enige tijd optredend als waarnemend-
secretaris, is met algemene stemmen benoemd als de 
nieuwe secretaris van de vereniging KBO Noordwijk. Wij 
wensen hem succes met de invulling van deze functie en 

als bestuur zijn we blij dat deze vacature daarmee is 
ingevuld. 
De contributie voor 2021 is eveneens vastgesteld. Deze 
blijft voor volgend jaar ongewijzigd, te weten € 24,- voor 
het eerste lid en € 20,- voor het tweede lid op 1 adres per 
kalenderjaar. 
Dit ondanks een verhoging van onze afdrachten aan de 
Unie KBO en KBO Zuid-Holland, onze belangenbehartigers 
en ondersteuners op diverse niveaus in het land. Ieder lid 
is via onze vereniging automatisch bij deze organisaties 
aangesloten.
 
Het bestuur was van mening dat gezien de huidige 
onzekere situatie een contributieverhoging moest worden 
voorkomen en had daarom een ongewijzigde contributie 
voor 2021 voorgesteld. De vergadering kon zich met 
die zienswijze verenigen. KBO Noordwijk neemt deze 
verhoging voor eigen rekening en brengt de kosten 
daarvan ten laste van het eigen vermogen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)



Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. 
Van oudsher de drukste tijd op kantoor. Ook dit jaar zal het 
niet anders zijn. Als u vóór 1 januari a.s. zaken wilt regelen, 
kunt u ze nu al in gang zetten. Wat valt er allemaal te 
regelen voor 1 januari vraagt u zich misschien af? Hierbij 
wat tips:
-   De Spaar-BV komt weer in zwang nu de overheid de 

rendementsheffing in Box 3 voor de Inkomstenbelasting 
verhoogt terwijl veel mensen negatieve rente betalen 
over hun spaartegoeden. Door het oprichten van de 
Spaar-BV wordt vermogen uit Box 3 weggehaald en in 

 de eigen BV (Box 2) ingebracht, waar alleen belasting 
betaald hoeft te worden indien er winst gemaakt wordt. 
Toch kleven er ook haken en ogen aan de Spaar-BV. Een 
echtpaar dat voorheen met € 200.000 per bank onder het 
depositogarantiestelsel viel, valt nu terug naar € 100.000 
per bank omdat de BV maar één (rechts)persoon is. Ook 
als er regelmatig geld nodig is uit de Spaar-BV, is het 
oprichten van een dergelijke BV niet handig.

-   Sommige mensen betalen de erfdelen van de kinderen 
(gedeeltelijk) uit vóór het eind van het jaar omdat ze 
anders teveel vermogen in Box 3 hebben (nu hun 
echtgenoot is overleden hebben ze maar één keer de 
vrijstelling in Box 3 van circa € 30.000) en toeslagen gaan 
verliezen. Het vermogen moet dan vóór 1 januari worden 
teruggebracht omdat voor de Belastingdienst 1 januari 
de peildatum is. Indien de overledene bij testament een 
ouderlijke boedelverdeling heeft gemaakt of de 
wettelijke verdeling in het testament heeft bekrachtigd, 
in beide gevallen mét de maximale rente, kunnen de 
erfdelen van de kinderen zonder nadelige fiscale 
gevolgen worden uitgekeerd. Indien de overledene een 
vruchtgebruiktestament had, moet u oppassen. De 
Belastingdienst kijkt hoe oud de langstlevende is en 

berekent de waarde van het vruchtgebruik.  Het uitbe-
talen van de erfdelen houdt het afstand doen van 
vruchtgebruik in, en dat is voor de Belastingdienst een 
belaste schenking als de waarde van het vruchtgebruik 
boven de vrijstelling uitkomt.

-   Voor vakantiehuizen en beleggingspanden en huizen die 
door een ander worden gekocht dan een particulier die 
er zelf gaat wonen, geldt bij overdracht vanaf 1-1-2021 
een tarief van 8% voor de overdrachtsbelasting in plaats 
van 2%. Ook geldt dit tarief voor garages en 
snippergroen (dat bijvoorbeeld van de gemeente wordt 
aangekocht) indien dat niet tegelijk met de aanschaf van 
de eigen woning gebeurt!

-   Ieder kalenderjaar kunnen er belastingvrije schenkingen 
gedaan worden. Dus in december én in januari kunnen 
schenkingen worden gedaan. Vooral voor oudere 
mensen is dat aan te bevelen omdat in korte tijd twee 
keer van de vrijstellingen kan worden geprofiteerd. De 
vrijstellingen 2020 zijn voor kinderen € 5.515 (tot 40 jaar 
bestedingsvrij eenmalig € 26.457, tot 40 jaar voor studie 
eenmalig € 55.114, tot 40 jaar voor de eigen woning 
eenmalig € 103.653), voor kleinkinderen, neven, nichten, 
vrienden en totale vreemden € 2.208 en voor alle 
verkrijgers onder de 40 jaar voor eigen woning € 103.643.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Ons restaurant  is 
dagelijks geopend van
16.00 – 22.00 uur

Mededeling
Dec. ‘20 – Jan. ‘21

I.v.m. de landelijke corona-
maatregelen zijn wij tijdelijk
tot nader order gesloten !

U kunt wel gebruik maken van 
onze bezorgservice of afhaal.
Zodra dit weer is toegestaan

hopen wij u weer in ons
restaurant te mogen

begroeten !
Met vriendelijke groet,

TONG AH
 071 – 36 129 82

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

Fotowedstrijd 50+ 

                   
Sport en Spel

Met dit onderwerp als thema organiseren de Vier Senioren 
Verenigingen van Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk samen 
met Foto van Kampen een fotowedstrijd. 

Het inzenden van de foto’s kan vanaf heden tot 1 januari 2021.

NOORDWIJK

Kijk voor meer informatie op www.ansv.nu

Georganiseerd door de 
Vier Senioren Verenigingen in 

samenwerking met Foto van Kampen

Thema:
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Beste deelnemer aan de fotowedstrijd van DBO en
Foto van Kampen,
 
Helaas is door de corona perikelen niet mogelijk om de 
fotowedstrijd met het thema ‘Sport en Spel’ op een aan-
vaardbare wijze voort te zetten. Het thema is in deze 
omstandigheden moeilijk vast te leggen en wellicht is 
dat de reden dat er tot op heden heel weinig inzendingen 
zijn ingestuurd. We gaan de wedstrijd daarom voortijdig 
stoppen en er volgt geen prijsuitreiking. In januari 2021 
gaan we als jury bekijken of er een vervolg zou kunnen 
worden georganiseerd en zo ja, dan zullen wij u dan 
daarover informeren. 

Namens de jury, blijf gezond en met een vriendelijke groet, 

Cees Hamburger

Met Marga, Kees en Rene hebben we weer hele mooie 
wandelingen uitgezocht. We blijven deze keer wat meer 
in onze eigen omgeving, dus niet met openbaar vervoer, 
behalve 1 keer in december naar Haarlem.

Zoals bekend starten we op de 3e di van de maand vanaf 
het Verkade-plein bij de St.Jeroenskerk met de fiets of 
met auto. Graag van te voren aanmelden via de dinsdag-
wandeling app.  

Di. 15 december 2020 Wandeling van Kees. 14 km. 
Haarlem: Bavo en Spaarne. Een mooie kerstwandeling 
aan de achterkant van het station langs de singels van 
de Bolwerken, langs de St. Bavo, door de gezellige 
winkelstraten en pittoreske steegjes langs museum 
Haarlem. Neem je museumkaart mee! Door het grote 
Hertenkamp en het groene Haarlemmerhout naar het 
Spaarne etc.
Tot ziens en veel wandelplezier het komend najaar.

Ellen de Groot tel 0642656757

De KBO- wandelingen voor het komend najaar zijn bekend



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

Aan al onze leden van de KBO,

Ja, wat moeten we eigenlijk schrijven. Het is voor ons allen 
een zwaar jaar geweest maar nu gaan we weer de goede 
kant op. Daarom wensen wij u een vredige kerst toe met 
uiteraard veel gezondheid want dat is zo belangrijk. 
Janneko en ikzelf hebben alweer een nieuwe lijst gemaakt 
met veel activiteiten voor ieder wat wils. En als corona snel 
wil verdwijnen dan starten we 4 januari met licht klassieke 
muziek (zie volgende stukje). Samen staan wij weer voor u 
klaar dus van harte welkom in de Wieken. Fijne feestdagen.

Lichtpuntje in het nieuwe jaar? In de maand juni 
waren Janneko en ik zelf al aan het zoeken naar een licht 
klassiek optreden voor een Nieuwjaarsconcert dat onder 
voorbehoud gehouden zal worden op maandag 4 januari 
2021, aanvang 10.30 uur in de Wieken. Het feestelijke 
nieuwjaarsconcert wordt gegeven door Lucia Wisse, 
harpiste en haar vriendin Edith en zij is violiste, beiden zijn 
conservatorium geschoold. Dat wordt licht klassieke 
muziek met af en toe uitleg over de muziek die zij ten 
gehore brengen. We willen u dit gratis aanbieden maar u 
moet zich wel aanmelden bij Annie. Waarschijnlijk mogen 
er maar weer 30 leden aanwezig zijn dus dan wordt het 
weer loten en onder voorbehoud dat dit weer mogelijk is 
vanwege de corona. Wij wijzen u er met klem op dat u zich 
dient aan te melden, want zonder aanmelding geen 
toegang en u krijgt bericht of u mag komen. Al met al 
wordt dit genieten en wij zeggen tot ziens in de Wieken.
Janneko en Annie 

Samen lekker een kopje koffiedrinken, een wandeling 
maken en genieten van de mooie natuur, een museum 
bezoeken of even winkelen. Waar leer je nieuwe mensen 
kennen, met wie je dat zou kunnen doen? En hoe kom je 
erachter of ze dezelfde interesses delen?
Omdat je nou eenmaal niet zomaar met iemand die je bij 
de bakker ontmoet in gesprek gaat over wat je leuk vindt, 
biedt Welzijn Noordwijk de mogelijkheid om nieuwe 
mensen te ontmoeten via een Maatje voor een Maatje. Het 
is in deze Coronatijd extra lastig om nieuwe mensen te 
leren kennen. Het eerste contact kan daarom ook telefo-
nisch worden gelegd. Zo kun je al op een veilige manier 
kijken of er een klik is. Door je aan te melden bij Welzijn 
Noordwijk vind je wellicht iemand die dezelfde interesse 
deelt als jij en kun je samen gezellig iets ondernemen.

Hoe werkt het precies? 
Als jij je aanmeldt, wordt in een gesprek gekeken naar wat 
voor iemand je op zoek bent en wat jouw interesses zijn. Je 
wordt dan bij Welzijn Noordwijk ingeschreven en wij kijken 
of we een maatje voor je kunnen vinden die bij jou past. 
Soms kan het even duren, maar als de juiste match is 
gevonden, kun je elkaar ontmoeten. Natuurlijk is het dan 
extra leuk als het klikt.
Om je aan te melden of voor meer informatie kan je 
contact opnemen met Nikki van der Ven via 
maatje@welzijnnoordwijk.nl of telefonisch via 
06-40567077.

Activiteiten Wil je samen met een 
maatje leuke dingen doen?

Ouderenwinkel Noordwijk wordt OuderZorgwinkel
Ouderenwinkel Noordwijk is al meer dan negen jaar actief in Noordwijk en inmiddels een 
begrip geworden. Daarbij staat de kwaliteit en goede service hoog in ons vaandel, iets dat 
door onze klanten zeer wordt gewaardeerd. Nu zijn we klaar voor de volgende stap en wel met 
het assortiment voor moeders en kinderen, zoals de huur van borst-kolven en weegschalen, 
verkoop van diverse fl essen, spenen en babyfoons en uitleen van bedverhogers, rugsteunen 
en douchestoelen. Nu zal dit natuurlijk niet voor iedereen relevant zijn, maar we willen graag 
toelichten waarom we voor een nieuwe, meer aangepaste naam kiezen. Het was de beperking 
waar we met de huidige naam tegen aanliepen en omdat we ons meer op de ouderen en ouders 
willen richten, is OuderZorgwinkel wat ons betreft een prima doorontwikkeling van de huidige 
naam. U kunt het zien als een Ouderenwinkel 2.0 en voor u zal er weinig veranderen. Wellicht 
merkt u het niet eens, behalve dan dat we nu voor iedere doelgroep toegankelijk worden.
De naamsverandering moet per 1 januari 2021 defi nitief worden, maar we zijn nu al begonnen 
met de nodige doorvoering ervan.

En verder …
Met de nieuwe naam worden ook de doordeweekse sluitingstijden aangepast, namelijk van 
17.30 naar 17.00 uur. Hierdoor zijn we van dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur geopend en 
op zondag van 13.00-17.00 uur. Zo hopen we meer duidelijkheid aan de klant te kunnen bieden.

Om u beter van dienst te kunnen zijn gaan er in 2021 nog twee veranderingen plaatsvinden. 
Ten eerste nieuwe en scherpere verhuurprijzen, zodat u bij ons niet alleen de beste, maar ook 
de goedkoopste producten kunt vinden die u nodig heeft. Ten tweede krijgt u vanaf 1 januari 
standaard  zeven jaar garantie op iedere bij ons aangeschafte rollator en, indien nodig, gratis 
een vervangend model, zodat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken.

Gratis pashouder
Tegenwoordig is pinnen een standaard betaalmiddel 
geworden en vooral nu in de coronatijd wordt er door 
veel winkels op aangedrongen om alleen nog maar te 
pinnen. Daarbij is het contactloos betalen gemakkelijk 
en vrijwel standaard op iedere pas. Helaas brengt 
dit de nodige risico`s met zich mee, omdat er door 
kwaadwillenden ook makkelijk geld vanaf te halen is als 
u in de winkel of op straat bent. Om u extra zekerheid te 
geven bieden wij u, in samenwerking met de KBO, een 
gratis anti-skimming pashouder aan. Zodra u de pas 
hierin doet is de pas 100% beschermd tegen skimmen.

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk  •  (071) 361 91 02  •  noordwijk@ouderzorgwinkel.nl  •  www.ouderzorgwinkel.nl

N O O R D W I J K

dé thuiszorgwinkel voor iedereen
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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 13 januari. De prijs is een VVV bon van € 10, - 
welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de puzzel is: ‘ons nieuwe samen‘ en de winnaar van de VVV bon is Dhr. R.J.M. Geerlings.   

Let op: 
u moet zich 

aanmelden voor 
elke deelname!

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Januari '21 Februari '21

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwh do 15:00 28 18

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 15 19

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22

  Nieuwjaarsconcert
     KBO  v  De Wieken ma 11:00 4 zie elders in de Nieuwsbrief

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 12, 26 9, 23

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 13,, 27 10, 24

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 11, 18, 25 1, 8, 15, 22

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 19 16

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Januari '21 Februari '21

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 12 9

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:15 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 1, 15

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 8, 22

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 19 16

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 8, 22 5, 19

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 11, 18, 25 1, 8, 15, 22

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk wo 09:00 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Lees de krant, volg de nieuwsberichten op radio 
en tv en je weet hoe het ervoor staat. Het kan 
werkelijke alle kanten op gaan met deze 
pandemie. Dan zijn er weer positieve en kort 
daarna net zo goed weer negatieve berichten. 
Volkomen onvoorspelbare situaties wisselen 
elkaar in hoog tempo af. Je zult als leiders van dit 
land (en willekeurig elk ander land) maar 
moeten beslissen over hollen of stilstaan, om 
juiste keuzes te maken op basis van zulke wispel-
turige omstandigheden en nog zo weinig 
feitenkennis. Met zulke dramatische en verstrek-
kende gevolgen in alle geledingen van de 
samenleving. Figuurlijk gesproken, rijden we 
echt met behoorlijke hoge snelheid in dichte 
mist en wat voor je ligt of je tegemoet komt, 
komt als een verrassing en kan goed of slecht 
uitpakken. Het is zeker een onaangename rit 
maar we moeten door……!
Zo is er weinig of niets te zeggen over hoe we er 
over enige weken voorstaan. Een werkend 
medicijn is gelukkig in aantocht, maar hoe snel 
gaat dat de huidige situatie verbeteren ? Hoe 
snel kunnen we ons mentaal weer omschakelen 
om, na groen licht, met in achtneming van de 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, jezelf 
weer meer onder de mensen te begeven. Er is 
een grote verscheidenheid van stemmingen 
over de snelheid waarmee dat zou moeten gaan. 
De een is afwachtend, de ander zal gaan 
wandelen, er zijn hardlopers en er zijn mensen 
die gaan racen. Een gedoseerd gematigd tempo 
om weer op te starten lijkt de beste optie, maar 
is men daartoe in alle opzichten bereid ? 
Het is daarmee zondermeer een grotere uitda-
ging om daarin de juiste beslissingen te nemen 
dan om de zaak op slot te draaien of (langer) te 
houden. De opgenomen activiteiten agenda’s in 
deze Nieuwsbrief weerspiegelen absoluut de 
onzekere situatie van het moment. We hebben 
een selectie van een aantal activiteiten in die 
agenda’s opgenomen die misschien tegen die 
tijd wel weer mogelijk zouden kunnen zijn. In 
dat geval waarschijnlijk met beperkingen, maar 
toch, het zou kunnen. Maar het kan natuurlijk 
ook compleet anders uitpakken. Misschien kan 
er tegen die tijd ook wel weer meer als er nu 
genoemd is in de agenda’s….! Daarom is er maar 
1 advies te geven; oriënteer u goed alvorens op 
een van onze activiteiten af te stappen. We 
zullen u zo goed mogelijk trachten te informeren 
over de meest actuele situatie via onze eigen 
KBO-website: (www. kbonoordwijk.nl/kalender.
html), daar kunnen tussentijds ook nog andere 
agenda’s, verwijzingen of telefoonnummers 
worden toegevoegd. 
U kunt telefonisch contact opnemen met mw. 
Annie van Beelen (activiteiten) of een van de 
andere bestuursleden. U vindt hun telefoon-
nummers altijd achterin de Nieuwsbrief.
Ook kunt u eventueel informeren bij de receptie 
van Stichting Welzijn Noordwijk in De Wieken 
en/of Het Trefpunt (071 – 711 4334) of de door u 
beoogde activiteiten al weer plaats vinden in 
een van de beide dienstencentra. 
Jacques Berbée (penningmeester)

 
Activiteiten, 
hoe staan we er voor?



Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2021 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 
 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. 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:
2021
februari  2   13 januari
maart   3   10 februari
april  4   10 maart
mei  5    7 april
juni   6   12 mei
juli/augustus   7   16 juni

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

UITVAARTVERZORGING

T 071 36 46 006 (dag en nacht bereikbaar)
www.barbara-uitvaartverzorging.nl

Areen van der Plas

ieder mens zijn eigen wensieder mens zijn eigen wens

IN MEMORIAM
Mevr. M.C.H. Brouwer-van de Burg 
Jeroenspark 1 k101     100 jaar

Dhr. T.G. Kapel 
Dreefkant 18     73 jaar

Dhr. H. Peen 
Adriaan Mouritzweg 9     79 jaar

Mevr. A. Weij-Moorman 
Groot Hoogwaak 1 k204     90 jaar

Mevr. A de Ridder-Ravenshorst 
Overbeek 3     80 jaar

Dhr. A.A.J. van Dijk 
Raadhuisstraat 35     82 jaar

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

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

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

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 E.H.B. van Steenbergen (tel. 06 42139720) 
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 van 
Steenbergen. Zij maakt dan met u een afspraak.




