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Het is alweer bijna lente, hoewel je dat niet zou zeggen 
als ik naar buiten kijk: een prachtige witte wereld. Weet 
u nog, als u dit leest, is het hoogstwaarschijnlijk alweer 
een herinnering geworden. 

Dat wij weten dat het alweer bijna lente wordt, komt 
doordat de dagen duidelijk lengen. Misschien houdt u er 
niet van om vroeg op te staan, maar u merkt het in elk 
geval doordat het ’s avonds langer licht blijft. Als u één van 
de mensen bent die het ’s winters moeilijk met zichzelf 
hebben (ze noemen het wel “winterdepressie”) dan is dat 
weer zo langzamerhand achter de rug en gaat de zon in 
uw hoofd weer schijnen.
Het is immers fijn om te weten dat het steeds weer wat 
warmer wordt en dat wij onze vaccinaties krijgen, zodat wij 
minder bang hoeven te zijn om erg ziek te worden door 
Corona! Wat heerlijk dat dan die angst achter de rug zal 
zijn. Ik hoorde over een mijnheer die zijn eerste prik had 
gekregen en die zich pas daarna realiseerde dat hij al die 
tijd bang was geweest; hij werd, zoals zijn vrouw vertelde, 
helemaal hieperdepieper! Ik vond dat zo’n leuk woord, dat 
ik u die niet wilde onthouden. Ik hoop dat u datzelfde zult 
meemaken.
Bij ons gaat het ook steeds meer kriebelen: wanneer zullen 
wij weer bij elkaar kunnen komen? Wat zullen wij het eerst 
kunnen opstarten? Zal dat voor of na de verkiezingen zijn? 
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen wij op de oude 
vertrouwde manier onze stem kunnen uitbrengen, maar 
zal ook de mogelijkheid worden geboden om dit 
schriftelijk te doen. Wij weten het nog niet, maar u kunt er 
wel alvast over nadenken wat u gaat doen, als u de keuze 

wordt geboden. Aan beide mogelijkheden kleven voor- en 
nadelen. De voordelen zijn dat u er even uitgaat en als het 
meezit dat u een wandelingetje kunt maken naar een doel. 
Dat is toch iets anders dan het rondje dat u waarschijnlijk 
bijna iedere dag loopt. Bovendien spreek je misschien ook 
nog even iemand (op anderhalve meter) die je al een poos 
niet hebt gesproken. Het nadeel is natuurlijk dat u angstig 
bent om besmet te worden. Ga dan in ieder geval niet! 
Bang zijn is geen fijn gevoel, dus waar we het kunnen 
vermijden, moeten wij dat vooral doen.

Vorige keer schreef ik over het opnieuw oppakken van 
liefhebberijen, heeft u dat ook gedaan? Wilt u het ons laten 
weten? Misschien is uw activiteit een idee voor iemand 
anders. Misschien kunnen wij na deze nare periode er iets 
moois van maken als wij bijvoorbeeld een expositie maken 
van uw werk! Denk niet: daar is het niet goed genoeg voor, 
want een ander weet niet wat in uw hoofd zat toen u het 
begon te maken. Zij zien wat het geworden is en dat 
bekijken zij en bewonderen het. Heeft u in deze tijd de 
pen (of computer) genomen om gedichten of verhalen te 
schrijven? Heeft u herinneringen op papier gezet? 
Stuurt u dan naar ons, dan kunnen wij ze in de Nieuwsbrief 
opnemen en kunnen anderen ervan meegenieten. Immers, 
terwijl je schrijft geniet je: je leeft even in je verhaal dat je 
opschrijft. Zonde om daarvan anderen niet mee te laten 
genieten. Ik hoop dat wij van velen van u bijdragen mogen 
ontvangen. Volgende keer zal ik waarschijnlijk nog meer in 
de lentestemming zijn en u ook! 

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

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

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

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



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

WIST U:
-  dat u voor een vrijblijvende en kosteloze testamentcheck 

te allen tijde een afspraak kunt maken?
-  dat u – nu corona roet gooit in het feestgedruis – in 

plaats van een huwelijk ook (tijdelijk) voor een geregi-
streerd partnerschap kunt kiezen? Op maandagochtend 
is dat bij de meeste gemeenten gratis. U kunt het dan ná 
de corona-crisis omzetten in een huwelijk op bijvoor-
beeld zaterdag, in de oude raadszaal, met zoveel gasten 
als u wilt en een groot feest na afloop. De eventueel 
gemaakte partnerschapvoorwaarden worden bij het 
omzetten van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk automatisch wettelijk omgezet in huwelijks-
voorwaarden, daar hoeft u dus geen tweede keer meer 
een notaris voor in te schakelen.

-  dat steeds meer mensen levenstestamenten maken? 
Twijfelt u, is misschien een algehele volmacht voor u 
voldoende of wilt u er eens over komen praten? Geen 
probleem! Vrijblijvend en voor u kosteloos leg ik u de 
verschillen uit.

-  dat de vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters 
vanaf 1 april a.s. alleen nog maar geldt voor woningen 
onder de € 400.000? Als u als starter een duurder huis 
koopt, moet u dus zorgen dat u vóór 1 april a.s. de 
levering bij de notaris hebt gepasseerd. Op een huis van 
€ 500.000 scheelt het € 10.000 overdrachtsbelasting!

- dat u ook in het zicht van echtscheiding uw huwelijks-
voorwaarden nog kunt wijzigen in – bijvoorbeeld – een 
gemeenschap van woonhuis? Stel het huis is van de man 
en moet na de scheiding naar de vrouw, betaalt de vrouw 
2% overdrachtsbelasting. Als je het huis 
gemeenschappelijk maakt, kan het na de echtscheiding 
vrij van overdrachtsbelasting toegedeeld worden aan de 
vrouw.

-  dat een codicil om rechtsgeldig te zijn handgeschreven 
moet zijn. Dus niet op de computer uittikken! Het codicil 
moet uw personalia bevatten, de gelegateerde spulletjes 
moeten zijn gespecificeerd (dus niet “al mijn sieraden zijn 
voor Joke”), u moet de plaats en datum van onder-
tekening vermelden en ten slotte uw handtekening. 
Behalve legaten van spulletjes kunt u ook uitvaart-, 
begrafenis- of crematiewensen in het codicil opnemen.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

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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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.

Rijbewijskeuring



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '21 April '21

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwhout do 15:00 25 22

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 19 16

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 8, 15, 22, 29 12, 19, 26

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 9, 23 6, 20

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 10, 24 7, 21

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 11, 25 8, 22

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 8, 15, 22, 29 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 16 20

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '21 April '21

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 9 13

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:15 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 15, 29 19

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 8, 22 12, 26

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 16 20

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 8, 15, 22, 29 12, 19, 26

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 5, 19 16, 30

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 8, 15, 22, 29 12, 19, 26

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 09:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Let op: 
u moet zich 

aanmelden voor 
elke deelname!

Ja, hoe gaat het nu verder met de activiteiten?  
Alles ligt allemaal zo gek weg alweer een hele tijd 
op één oor. We houden hoop en evenals de vorige 
editie, hebben we nu ook weer een activiteiten-
agenda in dit nummer opgenomen, maar met 
alle voorbehouden die er voor dit moment 
helaas nog steeds bij horen.
 
De uitgebreide corona-beperkingen duren voorlopig nog 
zeker tot begin maart en ook daarna is het nog maar de 
vraag in welke mate er versoepelingen aankomen die een 
wezenlijk verschil zullen gaan opleveren. De vaccinaties 
komen met steeds nieuwe tegenvallers en met horten en 
stoten langzaam maar zeker op gang. Ook het aantal 
besmettingen daalt nog steeds niet sterk genoeg door 
o.a. nieuwe corona-varianten en afnemende draagkracht 
van de bevolking waaronder de vermoeidheid wegens de 
lange duur van de corona situatie zienderogen toeslaat. 
Het duurt allemaal te lang en we missen de sociale 
contacten en vrijheden.

Wij zijn beslist geen helderzienden met een betrouwbare 
glazen bol, dus moeten ook steeds maar weer onze 
verwachtingen noodgedwongen bijstellen. Wat we wel 
weten, is dat we zodra er weer wat meer vrijheden ont-
staan, we ook op een veilige manier weer zullen proberen 
om een en ander aan activiteiten op te starten. 
De eerlijkheid gebiedt te stellen dat we wel graag weer 
willen, maar de algemene veiligheidsmaatregelen gaan 
zeker voorlopig nog niet van tafel, zoals het onderlinge 
1½ meter afstand houden, het regelmatig handen wassen, 
een beperkt aantal bezoekers en ook de mondkapjes 
zullen zeker nog direct verdwijnen. 
 
Daarnaast zullen er grote onderlinge verschillen naar 
voren komen tussen mensen; mensen die staan te trappe-
len om weer wat te kunnen doen, mensen die er voorlopig 
nog niet over piekeren om zich in grotere groepen te 
mengen of überhaupt de zaak gewoon eerst eens rustig 
willen aanzien en verder alle varianten die daartussen 
zitten. Kortom, voorlopig zal het onderwerp nog zeker 
volop leven in de discussies en beleving van ons allen, 
zichtbaar en onzichtbaar, hoorbaar en in stilte.  
Het zal daarmee ook nog het nodige van eenieder vragen 
om elkaars standpunten te respecteren en niet in onrede-
lijkheid te vervallen.

Maar goed, afhankelijk wanneer en welke vrijheden er in 
de nabije toekomst weer op ons afkomen en zullen worden 
toegestaan, zullen wij daarop reageren binnen de moge-
lijkheden die er dan zijn. De Nieuwsbrief is een prima 
medium om onze leden te bereiken. 

Echter door de langere aanlooptijd voorafgaand aan de 
feitelijke publicatie en de snelle vergankelijkheid na het 
uitkomen van het blad waardoor de actualiteit alweer snel 
afwijkt van de opgeschreven situatie in de Nieuwsbrief, zal 
die informatie waarschijnlijk ook via andere kanalen naar 
buiten worden gebracht. 

Bij diverse bijeenkomsten waar meestal een min of meer 
vaste groep deelnemers bij is betrokken, zullen deze 
mogelijk per e-mail of telefonisch individueel worden 
geïnformeerd (voor zover hun contactgegevens bekend 
zijn). Verder zullen we veranderingen natuurlijk ook via 
onze eigen website zo snel mogelijk naar buiten brengen; 
zie  www.kbonoordwijk.nl onder ‘Actueel ’ en/of ‘ 
Activiteiten ‘.
 
Meer in algemene zin kunnen de plaatselijke weekbladen 
en de lokale radio & tv ook een rol spelen om wijzigingen 
of aankondigingen aan u kenbaar te maken. Maar zoals 
gezegd, dat hangt voornamelijk af van het moment 
waarop drastische wijzigingen zich zullen voordoen en de 
mogelijkheden die op dat moment het meest voor de hand 
liggen. 

Als u concrete antwoorden had verwacht over wanneer er 
weer iets gaat gebeuren, die zijn gewoon niet te geven. 
Wel vinden we het nodig om u zo goed mogelijk te 
informeren, dat we er alert op zullen reageren zodra de 
situatie zich echt positief ontwikkelt. Dat is wat we ook 
graag doen, mensen weer met elkaar in contact brengen, 
weer leuke dingen organiseren. Hopelijk tot spoedig ziens !

Jacques Berbée

Activiteiten, hoe verder ?



NOORDWIJK

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. ✁

Wat is het Sociaal Domein?    

Het Sociaal Domein bestaat uit alles wat geregeld is in:
• de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), 
• de Jeugdwet,  
• de Participatiewet,
Sommige gedeelten van de Woningwet horen er ook bij, maar alleen 
als ze wat te maken hebben met deze drie eerdergenoemde wetten.

Heb je een probleem waarbij de Gemeente Noordwijk zou kunnen helpen? 
Neem dan contact op met het Lokaal Loket in je eigen kern; 
Noordwijk:     Noordwijkerhout/de Zilk: 
T:  (071) 3660295    T:  (0252) 343800 
E:  lokaalloket@noordwijk.nl  E:  wmo@noordwijkerhout.nl

Of kijk op het internet : www.lokaalloketnoordwijk.nl

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De adviesraad bestaat uit inwoners van de gemeente Noordwijk die goed thuis zijn op diverse gebieden binnen het sociale 
domein. Door al hun kennis en ervaring is de adviesraad in staat adviezen uit te brengen die rekening houden met veel 
verschillende belangen. Ook de samenwerkende ouderenbonden (Federatie Senioren-4-Noordwijk) zijn vertegenwoordigd 
in deze adviesraad.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). 
Ook houdt de adviesraad de gemeenteraad op de hoogte van de adviezen die aan het college van B&W zijn voorgelegd.
De adviesraad adviseert niet over individuele kwesties, klachten en bezwaarschriften, maar wel over alles wat een hele 
groep nodig heeft. Gaan klachten over procedures, regelingen of richtlijnen dan kan de adviesraad er wel voor in actie 
komen.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein via de website:
www.noordwijk.nl/gemeenteraad/adviesorganen 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Of je nu oud, jong of ziek bent of een lichamelijke beperking hebt, er zijn altijd situaties denkbaar waarbij je wel wat extra 
hulp of ondersteuning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je je huis niet meer zelf kunt schoonmaken. Als lopen steeds 
lastiger wordt. Als je geen eigen vervoer hebt en het openbaar vervoer geen optie is. Als je de trap niet meer opkomt. Bij 
het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) voor degene die liever zelf zijn of haar zorg regelt. Er zijn allerlei 
situaties waarbij je een beroep kunt doen op de gemeente of waarbij de gemeente kan helpen. Heeft u ondersteuning 
nodig bij het aanvragen of regelen van hulp, dan kunt u altijd een van onze vrijwillige ouderenadviseurs hiervoor 
inschakelen om samen met u naar oplossingen te zoeken. 

De Gemeente Noordwijk werkt samen met andere gemeenten in de Bollenstreek om de WMO-voorzieningen aan haar 
inwoners te kunnen aanbieden. De gemeente stelt daar haar eigen regels voor op. Die regels worden uitgevoerd door de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Als je als inwoner van de gemeente Noordwijk een beroep doet op de gemeente, 
dan nemen medewerkers van de ISD contact met je op om na te gaan wat je zelf kunt organiseren. Als je het probleem niet 
zelf kunt oplossen dan geeft de ISD aan de gemeente door wat er, al dan niet aanvullend, nodig is.

PARTICIPATIEWET
De Participatiewet is een Nederlandse wet die is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet vervangt het voorgaande stelsel van 
Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. Iedereen die kan werken maar het op de arbeids-
markt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk 
vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. 



Puzzel

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 10 maart. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuws-
brief. De oplossing van de puzzel is: ‘haarvanberenice‘ en de winnaar van de VVV bon zijn de dames W.T. Herbes & M.J.G. van Ham.  

N L O G E R E N T S E E F V R I J

H E N E R U E G G O E D E J T I U

W A R M T E E G A S S A M R H E B

E R E E H T L V R I J H E I D U N

S E J S O L N A T U U R G T I L E

N V I S I T E V X I I H J T K V R

E S R O M U H O O E T M E R U E E

G E N I E T E N R E D N E I H R T

N E N O O D N D A E L G T J C M I

I B Z E E O I E N U C G U D N A D

L U R E Z P I N C E A R T E U A E

E I S Z L T E H E A X L E N R K M

D T S U N L T N N R P A U E B V O

N E A A R E I Z E L P C L N R N O

A N K P U Y O G A N E H N E C E I

W A E T E N T J E G N U O L R H N

V S E I T C A R T T A E I F F O K
© ruiterpuzzels.nl  In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. 

Attracties
Avonden
Brunch
Buiten
Buitenlucht
Diner
Etentje
Feest
Genieten
Geuren
Gezellig
Goed

High tea
Humor
Koffie
Lach
Logeren
Losjes
Lounge
Lunch
Massage
Mediteren
Mooi
Natuur

Pauze
Plezier
Recreëren
Relax
Relaxen
Rijden
Rit
Ruime
Sauna
Snoepen
Thee
Toer

Toeren
Uitgaan
Uitje
Vakantie
Vermaak
Visite
Vreugde
Vrij 
Vrijheid
Wandelingen
Warmte
Yoga
Zon

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020
Bij veel mensen valt binnenkort weer ( of is inmiddels 
binnen) de bekende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de 
aangifte over 2020. Voor velen een schrikbeeld, maar niet 
voor die mensen die al jarenlang hun aangifte laten doen 
door de belastinginvullers van de gezamenlijke lokale 
Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk. Zij zijn 
hier klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen, niet 
alleen met uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook 
eventueel met uw huur- en zorgtoeslag. Deze vrijwilligers 
hebben hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die 
speciaal gericht is op de eenvoudige belastingaangiften. 
Deze service wordt door de belastinginvullers tegen een 
kleine kostenvergoeding (€12, -) verleend per adres. 
De doelgroep: in principe leden van de lokale Ouderen-
bonden en donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, met 
een jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 
(gehuwden/samenwonenden.)                    
                                                                                                    
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks 
telefonisch contact op te nemen met uw belastinginvuller 
uit onderstaande lijst. Dit jaar zullen in verband met 
Corona de meeste aangiften telefonisch worden 
afgehandeld, waarbij de documenten bij u worden 
opgehaald of door u afgeleverd op het adres van de 
belastinginvuller. 

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1 mei 2021. 
Vóór 1 maart 2021 krijgt u eventueel een brief van de 
Belastingdienst met een nieuwe machtigingscode. Deze 
code heeft de belastinginvuller nodig om uw gegevens te 
downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u deze brief 
en/of nieuwe machtigingscode niet ontvangen hebben, 
dan vragen wij deze machtigingscode voor u aan. 
Zelfs als u nog nooit aangifte gedaan heeft, kan het zinvol 
zijn onze hulp in te roepen in verband met aftrekbare zorg/
ziekte kosten en eventuele huur- en zorgtoeslag. Via de 
computer kan ook in korte tijd worden uitgerekend wat u 
moet betalen of eventueel kunt terugkrijgen van de al 
ingehouden en/of betaalde belasting en of u het correcte 
bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt 
gekregen in 2020 en uitgekeerd krijgt in 2021. Ook kan 
worden bekeken of u in aanmerking komt voor kwijt-
schelding gemeentebelasting en waterschapslasten. 

De belastinginvullers staan weer tot uw dienst 
en de volgende mensen kunt u bellen:

Froukje Vriezema  071 36 160 43 
Hans van de Hoeven 06 5363 2160  
Harm Meijers                  071 36 106 04                                                                                                                                               
                            
Pieter Verhoeven   06 222 357 62
Teun Meijvogel              071 36 460 37                                                                                                                                         
Ton Ouwehand                071 36 186 38                                                                                                                      
Wil Steenvoorden            06 5240 7408                                                                                                                
Wil van Leeuwen            071 36 161 63                     
                                                                                                   

De volgende belastinginvullers nemen 
geen nieuwe klanten meer aan:

Aad van der Meer 071 36 143 56                                                                                                                  
Berend Ike     071 36 123 70  
   06 400 437 09 overdag                                                                
Cees Hamburger  071 36 199 54                                                                                                                    
Kees van Dam  071 36 113 18

 

 

Ingezonden oproep
Hallo, als familie uit de omgeving Breda/Etten-Leur zijn wij op zoek naar de heer Jan Rovers, geboren 
17 augustus 1944 in Breda. Hij is rond 1965 verhuisd naar Noordwijk. Wij zouden heel graag met hem 
en/of (klein-)kinderen in contact komen. Wellicht kent u Jan of zijn familie en kunt u hen dit laten weten. 
Carry Roks E-mail adres carryroks@gmail.com telefoon 0649640511.



IN MEMORIAM
Mevr.  G.J. Weijers-Vink 
De la Basseciur Caanstraat 63 94 jaar

Mevr. J.P.M. van der Meer-van Eeden
Heilige Geestweg 34A  67 jaar

Mevr. H.J. van Schie-Rietmeijer 
An van Gilsehof 36  90 jaar

Dhr. E.C.M. Kortekaas 
Groot Hoogwaak 16  74 jaar

Mevr. J.J. van der Linden-Vink 
Jeroenspark 1 k309  86 jaar

Mevr. N.G.J. Kleintjes-Pot 
Groot Hoogwaak 1 k024  86 jaar

Mevr. N.A. Verdoes- van Duijvenbode 
Boulevard 189 Katwijk  78 jaar

Dhr. P.J. Zuidhoek 
IJmuiderstraat 1  81 jaar

Dhr. H.T.G. van Paridon 
Oude Zeeweg 78C  82 jaar

KBO-PCOB reageert op pensioenplannen Koolmees 

Kritische kanttekeningen 
Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke reactie 
op de internetconsultatie van minister Koolmees van 
Sociale Zaken. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-
PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, de Ledenraad en het 
bestuur te hebben gesproken, denken we dat het pensi-
oenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen. 
Maar evenals in december plaatsen we een aantal kritische 
kanttekeningen en doen we, samen met de twee andere 
organisaties, verbetervoorstellen. Die moeten ervoor 
zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar stilstand weer 
perspectief op indexatie hebben én het draagvlak onder 
het pensioenstelsel, ook onder werkenden, wordt ver-
groot.” 

Verbetervoorstellen 
KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden willen 
onder meer dat in het transitie-ftk (de periode tot de 
invoering van het nieuwe pensioencontract) met een 
voorzichtig projectierendement wordt gerekend. Dat geeft, 
zonder dat het andere generaties tekort doet, meer zicht 
op indexatie. Marcel Sturkenboom: “De grote pensioen-
fondsen zijn het met ons eens: de plannen van minister 
Koolmees voor de tussenliggende periode gaan er hoogst-
waarschijnlijk toe leiden dat er in de komende jaren alsnog 
gekort moet worden. Dat is onaanvaardbaar.” 
De verbetervoorstellen van de seniorenorganisaties 
voorkomen ook dat pensioenfondsen aan de hand van de 
huidige rekenrente gaan overstappen op het nieuwe 
contract. Het gevolg daarvan is namelijk dat gepensioneer-
den met een flinke achterstand in het nieuwe pensioenstel-
sel beginnen. 

Ten aanzien van het nieuwe contract pleiten KBO-PCOB, 
ANBO en Koepel Gepensioneerden ervoor dat pensioen-
fondsen veel steviger mogen sturen op een zogeheten 
indexatie-ambitie. Marcel Sturkenboom: “Voor gepensio-
neerden is het van belang dat hun pensioen verhoogd 
wordt met tenminste de inflatie. Pensioenfondsen moeten 
daar voldoende ruimte voor krijgen.” 

Evenwichtig 
In de komende jaren speelt het begrip evenwichtigheid 
een grote rol. Pensioenfondsen zijn eraan gehouden dat 
zij op evenwichtige wijze met het door alle deelnemers 
opgebouwde vermogen omgaan. Marcel Sturkenboom: 
“Dat is natuurlijk heel verstandig. Maar het is dan wel 
belangrijk dat je naar het totaalplaatje kijkt, en bijvoor-
beeld ook het tekort aan premie-inleg van de afgelopen 
jaren meeneemt. Wij willen dat daarvoor goede wetgeving 
komt en dat pensioenfondsen ook maatwerk mogen 
leveren. Een interdisciplinaire commissie moet met een 
bindend advies komen over wat evenwichtig is.” 

Governance 
De drie organisaties vragen vervolgens ook aandacht voor 
de governancestructuur. Ze willen dat gepensioneerden 
op alle niveaus inspraak hebben in de transitieperiode, ten 
tijde van de overstap én daarna. Marcel Sturkenboom: 
“Gepensioneerden krijgen een hoorrecht, maar dat vinden 
wij onvoldoende. Zij moeten op zijn minst adviesrecht 
krijgen.” 

Nabestaandenpensioen 
Tot slot wijzen KBO-PCOB, ANBO en Koepel 
Gepensioneerden op het belang van het goed regelen van 
het nabestaandenpensioen. De afgelopen weken hebben 
zij diverse signalen ontvangen dat één en ander nog 
onvoldoende geregeld is in het wetsontwerp van de 
minister. Over dit specifieke thema wordt daarom nog 
doorgesproken. Een uitgebreidere reactie op dit belang-
rijke onderdeel volgt daarom op een later moment.

KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden blijven kritiek houden op de pensioenplannen van 
minister Koolmees. Zij willen dat deze aangepast worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij 
komt. Ook willen ze dat een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie een bindend advies kan geven 
over generatie-evenwichtige verdeling van pensioenvermogen.



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.J. Caspers   secretaris 
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl

 Secretariaat KBO Noordwijk:  
 (p/a) van Berckelweg 51-A,   
 2203 LA  Noordwijk
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23 INGB 0003 644 769   
 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 

Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
Mw. M.M.F. v. d. Burg   E: wmo@kbonoordwijk.nl    
  071 36 160 84
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
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
april  3   10 maart
mei   4    7 april
juni   5   12 mei
juli/augustus   6   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

Zorg aan huis nodig?
Wij denken met u mee!

Groot Hoogwaak 1 
2202 TG Noordwijk 

071 368 88 88 
www.groothoogwaak.nl

De Noordwijkse  
(thuis)zorgorganisatie




