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Beste mensen,
De afgelopen maanden heb ik regelmatig geschreven dat 
wij in de startblokken staan om de activiteiten opnieuw op 
te starten zodra dat kan. Nog steeds zijn wij in afwachting 
van de beslissing vanuit Den Haag over het tijdstip dat 
het weer mag of in elk geval dat er weer versoepelingen 
los komen. Dat is jammer, maar dat moment komt wel 
naderbij, want velen van ons zijn al gevaccineerd of komen 
binnenkort aan de beurt. Wij gaan ervan uit, dat dat mee 
gaat spelen bij de beslissing wanneer er weer met wat 
grotere groepjes bij elkaar gekomen kan worden. We 
vinden de huidige situatie feitelijk ook een goed moment 
om de interesses en wensen van onze leden omtrent de 
activiteiten eens wat uitgebreider te peilen. 

Ons huidige activiteiten aanbod is al best heel royaal als we 
zo om ons heen kijken, maar toch is het goed om dat eens 
wat verder te analyseren. Ook zijn er wellicht aanvullende 
wensen. Omdat het invullen van een enquête meestal toch 
een aantal minuten vergt en we onszelf die tijd niet altijd 
gunnen, is juist deze tijd van helaas wat minder sociale 
contacten wegens de coronaperikelen, wellicht een 
uitgelezen moment om een beroep op uw medewerking in 
deze te doen! Om het activiteiten aanbod eens goed door 
te lichten, vindt u hierbij een los enquête formulier dat 
voor zichzelf spreekt. Vult u het alstublieft zo compleet 
mogelijk in, dan weten wij waar we rekening mee kunnen 
en moeten houden en kunnen we u straks zo goed 
mogelijk van dienst zijn. Geef eventueel op een apart vel 
papier ook aan welke activiteiten u eigenlijk mist, zodat 

we die misschien kunnen toevoegen aan het totale pakket. 
Net zoals u, zitten wij weer te springen om bij elkaar te 
komen. Maar let wel, alleen onder veilige omstandigheden 
en waarschijnlijk in eerste instantie nog met de nodige 
extra maatregelen! Wilt u het ingevulde formulier a.u.b. in 
een gesloten enveloppe inleveren en daarop duidelijk 
vermelden: “ KBO Noordwijk “? Hieronder leest u waarom. 

U kunt het formulier in de eigen KBO-brievenbus van
De Wieken of Het Trefpunt deponeren (binnen in de 
gebouwen) of, als deze nog gesloten zijn, in de algemene 
brievenbus van Welzijn Noordwijk aan de buitenzijde van 
beide gebouwen. Daarnaast kunt bij diverse adressen 
verspreid over Noordwijk het formulier in de bus doen. 
Alle inleveradressen zijn op het formulier vermeld. Indien u 
een extra formulier nodig heeft, neemt u dan even contact 
op met een van de telefoonnummers genoemd op het 
formulier onder “privé adressen” of kijk op de eigen 
KBO-website (adres op het formulier). 
Zodra wij uw formulieren hebben ontvangen, kunnen wij 
er dan verder mee aan de slag. Als extra stimulans voor u 
als lid, verloten we onder elke 150 volledig ingevulde 
formulieren een vijftal waardebonnen, dus wie weet 
bent u de gelukkige… (wel volledig invullen dus!). 
Wij stellen het zeer op prijs als u even de tijd voor ons (en 
uzelf ) wilt nemen om ons te informeren en hopen op een 
groot aantal reacties, waarvoor bij voorbaat onze dank! 
Hopelijk tot spoedig ziens, 

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter
Daarom kiest u
voor RegioBank

 
Ancora Adviesgroep
Baron S de L Wyborghstraat 1, 2225 TD KATWIJK ZH
Sint Jeroensweg 16, 2201 NX Noordwijk
T (071) 401 65 45 KATWIJK ZH
T 071-4016545 Noordwijk
I www.ancora.nl

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



Vandaag wat aandacht voor (financieel) misbruik. Dit 
komt helaas in allerlei vormen voor. Drie voorbeelden 
kwamen afgelopen week op tafel.

1.  Zembla besteedde aandacht aan misbruik van ouderen. 
Als je de verkeerde persoon aanstelt als je gemachtigde, 
of je geeft iemand die je niet voldoende kent, je 
bankpasje en je pincode, kan het slecht met je saldo 
aflopen. Eén van de adviezen was dan ook: “Maak een 
levenstestament zolang je nog wilsbekwaam bent”. Als 
mensen bij mij op kantoor komen voor een volmacht of 
een levenstestament (een “opgetuigde” volmacht voor 
het geval van wilsonbekwaamheid), waarschuw ik hen 
altijd dat ze iemand moeten kiezen die ze voor 300% 
vertrouwen. Want je geeft een gevolmachtigde de vrije 
hand ten aanzien van je banktegoeden, je effecten-
portefeuille en je huis. Soms is het best moeilijk kiezen, 
vooral voor mensen die geen kinderen hebben. Je 

 kunt in het levenstestament ook een toezichthouder 
aanstellen, die toezicht houdt op de handel en wandel 
van de gevolmachtigde. Aan deze toezichthouder moet 
rekening en verantwoording worden afgelegd. Er is 
momenteel ook een campagne waarbij u vrijblijvend 
telefonisch informatie kunt inwinnen over het 
levenstestament.

2. Ook van mensen die niet per se wilsonbekwaam zijn, 
maar wel in een kwetsbare positie zitten, wordt soms 
misbruik gemaakt. Bijvoorbeeld als een kind een ouder 
dwingt een testament te maken waar het kind 
bevoordeeld wordt boven de andere kinderen, met 
soms dreigementen dat als de ouder dat niet doet, hij 
zijn handen van de ouder aftrekt, of er niet meer op 
visite gaat, of de ouder de kleinkinderen niet meer mag 
zien. Het is een taak van de notaris om dit te signaleren, 

de ouder uitgebreid en alléén te bevragen over zijn of 
haar bedoelingen. Ook wordt er via de KNB soms 
doorgegeven aan andere notarissen dat er een cliënt 

 op bezoek is geweest bij wie misbruik wordt vermoed. 
Uiteraard in het kader van de privacy alleen met een 
letter van de achternaam, geboortejaar en regio waarin 
deze cliënt zich zou kunnen melden, zodat een notaris 
alert kan zijn als hij een dergelijke cliënt op kantoor 
krijgt.

3. Ten slotte heeft menigeen van u ongetwijfeld het 
nieuwsbericht gehoord dat een notaris van een groot 
kantoor in Den Haag in staat is gebleken 10 miljoen 
gelden van cliënten in 10 jaar tijd naar zichzelf over te 
hevelen, zonder dat het kantoor of de rechthebbenden 
argwaan kregen. Schokkend. En een flinke deuk in het 
vertrouwen dat de maatschappij in de notaris moet 
kunnen hebben. Transparantie in doen en laten is erg 
belangrijk. En de checks and balances van je kantoor op 
orde hebben. Gelukkig is dat op een kleiner kantoor 
zoals het mijne, waar eigenlijk iedereen van elkaar weet 
waar hij of zij mee bezig is en waar meerdere 
medewerkers de saldi op de rekeningen kunnen 
inkijken, gemakkelijker te regelen.

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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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.



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

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '21 Mei '21

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

do 15:00 22 27

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 16 21

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20 4, 11, 18, 25

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

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

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 12, 19, 26 3, 10, 17, 31

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 6, 13, 20 4, 11, 18, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 6, 20 4, 18

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

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

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 9, 23 7, 21

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 20, 27

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 1, 8, 15, 22, 29 6, 20, 27

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:30 12, 19, 26 3, 10, 17, 31

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 08:45 20 18

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '21 Mei '21

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 13 11

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:15 1, 8, 15, 22, 29 6, 20, 27

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 19 3
17

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 12, 26 10
17 

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 20 18

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt

ma 10:00 12, 19, 26 3, 10, 17, 31

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 16, 30 14, 28

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 12, 19, 26

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Let op: 
u moet zich 

aanmelden voor 
elke deelname!

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd April '21 Mei '21

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 6, 13, 20

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 20, 27

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 09:00 7, 14, 21, 28 12, 19, 26

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 7, 14, 21, 28 12, 19, 26



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 7 april. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de puzzel is: ‘heerlijk ontspannen‘ en de winnaar van de VVV bon is de  mw. C.J.C. de Ridder-Lubbe , Raadhuisstraat 42. 

IN MEMORIAM

Dhr. N.H. Breedeveld 
Dr. Hadriaan van Neslaan 34 84 jaar

Mevr. M. Vink-De Klerk 
Via Antiqua 25 app 219 82 jaar

Dhr. TH.W.A. Siemerink 
Boerenburgerweg 21 86 jaar

Mevr. C.E. Vink-Verlaan 
Kruidhof 26 87 jaar

Mevr. A.J.M. van den Berg-Steenvoorden 
van de Mortelstraat 182 85 jaar

Mevr. G.J. van der Ark-Roskam 
Groot Hoogwaak 1 k308 91 jaar

Mevr. P.M. de Ridder-Bogaards 
Pieter Coermanstraat 5 74 jaar

Mevr. J.A.M. Beukers-Zwartjes 
van der Mortelstraat 17 75 jaar

Het idee van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO 
en Koepel Gepensioneerden om een onafhankelijke 
commissie te laten kijken naar ‘evenwichtigheid’ in het 
pensioenstelsel, valt in vruchtbare aarde bij de politiek. 
Onder meer PvdA, ChristenUnie, 50 Plus en D66 denken 
dat zo’n commissie kan helpen bij een goede overgang 
naar een nieuw pensioenstelsel.

De partijen namen deel aan een pensioendebat dat 
de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel 
Gepensioneerden hadden georganiseerd. De ouderen-
organisaties hadden eerder bij de inspraak voor het nieuwe 
pensioenstelsel een onafhankelijke commissie voorgesteld 
omdat de belangen enorm zijn: over vier jaar moet 1700 
miljard euro over de deelnemers worden verdeeld en hoe 
kan dat eerlijk? Want alle betrokken partijen spreken van 
evenwichtigheid maar iedereen blijkt dat begrip op eigen 
wijze te interpreteren.
Wel waren er vragen, zoals de status van de commissie. 
Maar het werk van de breed samengestelde commissie 
moet pensioenbesturen helpen bij de overgang naar het 
nieuwe stelsel.

Zo’n vijfhonderd leden namen aan de videoconferentie 
deel. Zij bestookten voor en tijdens het webinar de politici 
met vragen, met als centrale thema: waarom worden 
pensioenen niet verhoogd als de pensioenpotten vol 
zitten?

De meeste politici begrepen de boosheid van ouderen. 
Gijs van Dijk van de PvdA had niet alleen begrip maar 
wilde er ook iets aan doen. “Wij willen enerzijds de AOW 
verhogen en anderzijds zorgen dat met de nieuwe regels 
de pensioenen ook in de komende vijf jaar al kunnen 
worden geïndexeerd.” Ook 50 Plus was die mening 
toegedaan, terwijl het CDA zich positief opstelde, maar 
VVD, ChristenUnie en D66 toonden zich zeer terug-
houdend.

Commissie evenwicht valt goed bij politiek



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
mei  4   7 april
juni   5   12 mei
juli/augustus   6   16 juni
september   7   11 augustus
oktober   8   15 september
november   9   13 oktober
december  10   17 november

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




