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Alweer de eerste Nieuwsbrief na de “zomerstop”. Ik 
hoop dat u een fijne zomer hebt gehad waarin u hebt 
kunnen genieten van het Nederlandse zomerweer. 
Het was ouderwets: regelmatig regen, maar tussen de 
buien ook opklaringen. Bovendien hebben wij het 
geluk gehad dat het niet tropisch warm werd, zodat 
wij die dingen konden gaan doen die wij graag wilden 
doen. Kortom, naar mijn mening een goede zomer.

Inmiddels heeft een flink aantal leden de eerste reis van 
het jaar al achter de rug. Een geweldige reis vanuit 
Rotterdam over het water in en rondom Rotterdam. 
Het weer werkte mee en iedereen heeft volop van de 
dag genoten. Zo bouwen wij weer goede herinneringen 
op! Hoewel wij inmiddels wat gewend zijn aan de 
Coronamaatregelen, zullen onder ons mensen zijn, die 
vinden dat wij er wel wat soepeler mee om kunnen gaan. 
Helaas is dat nog niet mogelijk. Dat betekent dat u echt 

moet kunnen bewijzen dat u volledig gevaccineerd bent 
als u aan activiteiten wilt deelnemen en dat u zich van 
tevoren moet aanmelden met behulp van het formulier. 
Wij hebben allemaal gehoord en gelezen dat de 
besmettingen nog steeds heel hoog zijn en dat wij dus 
voorzichtig moeten blijven. Laten wij hopen dat het 
binnen niet al te lange tijd niet meer nodig zijn.
Helaas is het niet allemaal positief: een paar weken 
geleden schreef Piet Caspers, onze secretaris, dat bij hem 
longkanker is vastgesteld en ook nog een agressieve 
variant. Hij heeft daardoor zijn functie moeten neerleggen. 
Het is vreselijk voor hem en zijn familie; wij wensen hen 
alle sterkte toe die zij nodig zullen hebben om dit proces 
door te komen.
Laten wij hopen dat wij een beter seizoen tegemoet gaan 
dan die wij achter ons gelaten hebben.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

KBO-wandeling

Daarom kiest u
voor RegioBank
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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

15 juni 2021 KBO wandelroute naar Boterhuispolder.
Vandaag starten we bij de gemeente haven van 
Warmond en het is prachtig wandelweer. De zon 
schijnt en het is niet te warm, 16 graden en er staat een 
lekker windje. Al gauw is het te warm voor een jas. Het 
enthousiaste gezelschap van 20 personen gaat onder 
leiding van Marga, die met een aantal bossen pioenrozen 
aankwam, bestemd voor de diverse genietingen 
onderweg o.a. voor de bediening op terras en de 
schipper van de pont. Attent van je Marga. We lopen 
richting Veerpolder waar we eerst bij de Dekkerhallen 
heerlijk op het terras van onze koffie genieten. Vandaar 
lopen we richting het water met de bocht mee tot het 
pontje waar we de Zijl voor een euro mee kunnen 
overvaren. Wat genieten we van dit leuke overvaren met 
dit overzetpontje. We zien een reiger, horen kikkers 
kwaken, jonge eendjes en meerkoetjes en prachtig 
bloeiende bermen met o.a. korenbloemen, klaprozen, 
wilde margrieten, koolzaad en iets wat op grote 
pinksterbloemen lijkt. Aan de overkant volgen we de 
Zijldijk en daar gaan we rechtsaf langs een molen over 
een brug richting boerderij Boterhuisen daar staat boerin 
Mieke ons te woord. Ze verteld dat hier vroeger een 
boterwaag was, daar werd de gemaakte boter gewogen. 
Nu is het een landwinkel waar zelfgemaakte producten 
worden verkocht. Ook heerlijk ijs waar we op getrakteerd 
werden door de pas jarig geworden Marga. Heerlijk 
zittend op het gras en de picknicktafels genoten we van 

alles om ons heen. De harige bok met de grote horens, de 
schapen en de bloeiende planten hangers. Marga is op de 
Zijldijk nummer 10 geboren. Ze werd om naar school te 
gaan met de roeiboot overgevaren en liep 3 km door wei, 
bang voor zwanen en pinken. Triest om te horen dat haar 
vader door een ongeluk kwam te overlijden door een 
slagboom die door een storm op auto viel. Haar moeder 
bleef achter met 8 kleine kinderen. Maar nu genieten we 
van onze lunch aan het water, bootjes varen voorbij en we 
worden blij van de huiszwaluwen die over het water 
scheren. De tuin van broer Ab met de boom waaromheen 
bloeiende planten, dat ziet er verzorgd uit. Wat hebben we 
een prachtige en vooral landelijke route gelopen en wij 
hebben erg genoten. Marga je bent een kanjer!
Dank voor de organisatie en ook dank voor de mooie 
plaatjes. Graag ga ik volgende keer weer mee.

Wimke Schrier



Terug van vakantie op een kantoor waar de één na de 
andere medewerker op vakantie vertrekt, is het razend 
druk. Vandaar deze maand even een anekdote van een 
andere notaris “Halfbroer” naar het gelijknamige verhaal 
uit Het Geheim van de Notaris van Johan Nebbeling.

Een paar jaar geleden is vader overleden en nu moeder. 
Verdrietig, maar opgelucht dat haar langer lijden bespaard is 
gebleven, zitten broer en zus tegenover me. De begrafenis 
achter de rug, tijd om de erfenis af te handelen. Veertigers zijn 
het, die al jaren in de Randstad wonen. Maar ze denken met 
plezier terug aan hun jeugd in Brabant. “Heel gezellig. En onze 
ouders hebben alles voor ons gedaan. We waren een hecht 
gezin” zegt de dochter. Haar broer knikt instemmend. Ik 
condoleer hen met het verlies en pak de papieren erbij.
Intussen bedenk ik welke woorden ik zal kiezen om hen de 
boodschap te brengen die ik móet brengen, maar die zal 
inslaan als een bom: de twee hebben een halfbroer van wie ze 
geen weet hebben. Hun moeder heeft lang voor ze trouwde 
met de vader van de twee, een kind gekregen. Ze heeft het 
bestaan van deze zoon, zorgvuldig geheim gehouden, 
misschien ook wel voor haar man. Ze baarde het kind bij de 
nonnen. Het jongetje groeide op bij een gezin in het dorp, 
waar de nonnen hem hadden ondergebracht, onkundig van 
het bestaan van zijn halfbroer en –zus. De onbekende vader 
heeft het kind nooit erkend. Maar bij de burgerlijke stand staat 
de eerstgeboren zoon onder de naam van zijn moeder op haar 
persoonskaart. Als kind heeft hij dan recht op een erfdeel.
Zoals verwacht kwam het nieuws hard aan. De twee zijn 

verbijsterd. Hoe bestaat het dat hun moeder dit nooit heeft 
verteld? Gezwegen over haar derde kind? Mijn voorstel om het 
nieuws te laten bezinken en later verder te praten, accepteren 
ze. Verslagen schuifelen ze mijn kantoor uit. Ook de halfbroer, 
een vijftiger, die ik later inlicht, weet niet wat hij hoort. Hij zegt 
geen behoefte te hebben aan de erfenis omdat hij “de mensen 
niet eens kent”. Toch lijkt het mij goed dat ze elkaar ontmoeten 
en ik arrangeer een gesprek. Het wordt een emotionele 
ontmoeting, maar ze blijken het wonderwel met elkaar te 
kunnen vinden. Ze bleken zelfs jaren vlak bij elkaar te hebben 
gewoond.
De halfbroer blijft erbij: hij ziet af van zijn erfdeel. Maar als het 
ouderlijk huis eenmaal is verkocht, accepteert hij toch een 
bedrag dat zijn halfbroer en –zus hem aanbieden. Later hoor 
ik dat de drie contact zijn blijven houden. Erfeniskwesties 
leiden vaak tot venijnige familieruzies. Maar heel soms 
brengen ze mensen bij elkaar.

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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Het voornaamste nieuws deze keer is dat de 
vooraanmeldtijd voor ritten op vertrektijd 
weer terug is naar één uur. Tevens worden de 
versoepelingen van het RIVM van vorige maand 
nogmaals onder de aandacht gebracht, een 
voorinzitindicatie in een personenauto is nog 
steeds niet mogelijk en we doen nogmaals de 
oproep aan reizigers om hun telefoonnummer 
te controleren, ten behoeve van een goed 
functionerende terugbelservice.

Een klacht indienen over de regiotaxi 
Er zijn nieuwe formulieren voor het indienen van 
klachten voor zowel de WMO- als de OV-reiziger. 
In de dienstencentra vindt u deze formulieren bij 
Welzijn Noordwijk.

Regiotaxi  60 jarig huwelijk
Op 30 mei 2021 waren Dick van den Berg en 
Alice van den Berg-Alkemade 60 jaar getrouwd. 
De KBO feliciteert het bruidspaar met deze mijlpaal 
in hun leven en hoopt dat er nog vele fijne jaren 
mogen volgen.
Indien u nog een kaartje of felicitatie wilt sturen dan 
kan dit naar de Duinweg 13, 2202 RB Noordwijk.



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd September '21 Oktober '21

 Agemene Ledenvergadering
     KBO  v   De Wieken vr 14:30 22

 Bingo
     KBO  v    De Wieken do 14:00 2 7

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwhout do 14:00 23 14

 Bridgedrive
     KBO     De Wieken za 10:00

 Fietsen
     KBO  v   De Wieken wo 13:30 22

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 17 15

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken ma 13:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Nationale Ouderendag
     KBO  v   De Wieken za 14:00 2

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 7, 21 5, 19

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

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

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 21 19

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd September '21 Oktober '21

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken ma 20:00 11

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken do 09:00 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 3 (Openingsdrive)

10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 14 12

 Klaverjassen - di
     DBO     De Wieken di 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

ACTIVITEITEN

30 oktober -  meer info: 
zie elders in de NB bij“Activiteiten”.

ACTIVITEITEN

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd September '21 Oktober '21

ACTIVITEITEN

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:30 9, 23

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 27 11, 25

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 19

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken za 11:00 23

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 3, 17 1, 15, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 6, 13,20, 27 4, 11, 18, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt wo 14:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27

OOnnddeerrssttaaaannddee  AAccttiivviitteeiitt  OONNDDEERR  VVOOOORRBBEEHHOOUUDD
AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  11,,55  mmeetteerr  mmaaaattrreeggeell

 Attentie:   Deelname alleen mogelijk als u aantoonbaar gevaccineerd bent.
 Voor deelname aan alle (dus KBO + DBO) activiteiten dient u zich tijdig vooraf 
 schriftelijk aan te melden.
 Gebruik hiervoor het "Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten 2021 "

Attentie!
Deelname alleen mogelijk als 
u aantoonbaar gevaccineerd 
bent. 

Voor deelname aan alle (dus 
KBO + DBO) activiteiten dient 
u zich tijdig vooraf schriftelijk 
aan te melden. 

Gebruik hiervoor het 
“Aanmeldingsformulier KBO / 
DBO - Activiteiten 2021 “

Op 8 juli jongstleden is vrij plotseling Jan van Leeuwen 
overleden. 
Jan, wie kent ‘m eigenlijk niet van de oudere generatie 
Noordwijkers zou je kunnen stellen.  
Echt een man van het dorp. Een rustig type, geen man 
van veel woorden. Maar hij luisterde goed naar wat er 
op het dorp zoal speelde en onderwerpen die z’n 
belangstelling hadden kregen ook de nodige aandacht.  
Voor zover hij dat nodig achtte, uitte hij ook zijn mening 
over zaken die goed gingen maar zeker ook die juist 
niet zo goed gingen. Hij wist daar vaak ook de juiste 
personen voor aan te spreken. Dit alles zonder veel 
ophef, eigenlijk het liefst een beetje op de achtergrond 
maar wel met passie en goede intenties.
Jan legde makkelijk contact met mensen, stond altijd 
klaar voor zijn naasten en was een groot deel van zijn 
leven als vrijwilliger actief voor diverse verenigingen en 
organisaties.  
Volgens de ledenadministratie werd Jan op 1 januari 
1991 lid van KBO Noordwijk en is dat tot aan zijn 
overlijden altijd ook trouw gebleven. Aldus was hij ruim 
30 jaar lid van onze vereniging waarvoor hij ook als 
vrijwilliger jarenlang heel actief is geweest. 
Rayonhouder, spelleider/penningmeester van diverse 
kaartclubs binnen de vereniging enz. waarbij het 

klaverjassen z’n grote 
passie was. Daarnaast 
was hij ook vaak achter 
de bar actief in De 
Wieken of Het Trefpunt 
tijdens de vele 
speelmiddagen die er 
zo door de jaren heen 
her en der geweest 
zijn. Kortom, eigenlijk 
kon je altijd wel op hem rekenen, een beroep op hem 
doen. Als hij tijd had, was hij er. 
Bijna zeker vergeet ik nog meer gelegenheden waarbij 
Jan actief betrokken was, dat kan haast niet anders.  
Zijn betrokkenheid en inzet is altijd groots geweest en 
puur vanuit zijn hart, niet door eigenbelang gedreven, 
maar voor het algemene belang. KBO Noordwijk is veel 
dank en respect verschuldigd aan zijn niet aflatende 
inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Wij wensen 
zijn vrouw Ida, zijn (klein)kinderen en verdere familie 
veel sterkte met dit grote verlies.
Jan van Leeuwen, een mooi mens is helaas niet meer 
onder ons. Wij zullen hem zeker missen !

Namens het bestuur, Jacques Berbée

In memoriam 
Jan van Leeuwen  * 27 mei 1936  -  ✝  8 juli 2021



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 15 september. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende 
nieuwsbrief. De oplossing van de puzzel is: ‘zonneschijn zonder regen maakt een woestijn‘ en de winnaar van de VVV bon is 
mw. J.C. Pont-Vink, Binnenweg 28, Noordwijk.

Samen koken samen eten
Het is lang geleden dat we samen bijeen kwamen om 
gezamenlijk (6personen) een maaltijd konden klaarmaken 
en om te eten. Deze activiteit bestaat alweer ruim 4 jaar in 
de woonkeuken van de st. Jeroen. 
Nu zijn er weer een paar plaatsen vrij en wel op de dinsdag 
en vrijdag, aanvang 10.30 uur en dit is 1 keer per 14 dagen. 
Het diner is all in en nooit hoger dan 5 euro. Dus meld u 
aan bij Annie van Beelen. 
P.s. Als echtpaar bent u ook welkom hoor.

In balans met tai chi
De Chinese beweegkunst tai chi is een perfecte manier om 
u in balans te trainen.
Misschien heb je weleens mensen gezien in een park die 
langzame bewegingen maken.
Je leert je lichaam in balans te brengen waardoor je 
steviger gaat staan. Vervolgens beweeg je heen en weer 
met je lichaam dus je verplaatst je gewicht rustig van de 
ene naar de andere kant. Die grenzen ga je oprekken dus 
uw lichaam komt in balans.
De cursus in de Wieken is wel op een iets andere manier. 
Echt iets voor senioren ook voor de heren zijn dit prima 
oefeningen. Om risico te vermijden starten wij nl. de 
oefeningen van uit een stoel.
Hartelijke groeten van Annie van Beelen 

Laagdrempelige beweeglessen voor 
volwassenen in Noordwijk
Sportbedrijf Noordwijk en VV Noordwijk hebben voor 
een nieuw project de handen ineengeslagen. 
Vanaf 7 juli bieden zij namelijk gezellige en laagdrempelige 
beweeglessen aan onder de noemer “BeweegFIJN”…. 
Het unieke aan dit project is het gevarieerde aanbod en 
het feit dat deelname mogelijk is op ieder niveau. 

De lessen zijn zowel geschikt voor volwassenen met 
weinig beweegervaring, als voor volwassenen die wel 
beweegervaring hebben, maar na corona weer een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het plezier staat 
voorop bij BeweegFIJN en het uiteindelijke doel is dat de 
deelnemers middels dit project structureel meer gaan 
bewegen. Op woensdag 7, 14, 21 en 28 juli zijn er gratis 
lessen gegeven en vonden deze plaats op Sportpark 
Duinwetering van 10.00 tot 11.00 uur. Voor of na de lessen 
kan er gezellig een kop koffie of thee met elkaar worden 
gedronken. 

Bij voldoende animo start er een lessenreeks vanaf 
woensdag 1 september. Inschrijven is mogelijk via de 
website www.noordwijkactief.nl en bij vragen kan er een 
e-mail worden gestuurd naar 
sportencultuurloket@sportbedrijfnoordwijk.nl. 

 

Terugblik activiteiten
Dagje varen met de KBO
Woensdag 4 augustus gingen we met 2 bussen naar 
Rotterdam om met Spido de 7 rivierentocht te maken van 
135 km. Aangekomen in Rotterdam hadden we nog even 
tijd voordat we ons konden inschepen op de Spidoboot. 
Nadat een ieder een plaatsje had gevonden op het 
beneden- of bovendek, werd er koffie of thee geserveerd 
met een heerlijk stuk appeltaart met slagroom. 
Via het Botlekgebied naar de Oude Maas en Spui naar de 
Haringvlietdam. Daar keren en onderlangs Tiengemeten 
naar het Hollandsch Diep richting Dordrecht en dan naar

 

Krimpen waar we nog even een blik konden werpen op 
de molens van Kinderdijk. Dan nu het laatste stuk naar de 
Erasmusbrug, de thuishaven van Spido. Uiteraard kregen 
we onderweg nog een geweldige lunch aangeboden die 
zowel koude salades als warme gerechten had en die 
omhoog kwam via een ruimte in de vloer, heel fraai. Van 
deze tocht zijn een serie foto’s gemaakt die op de website 
van KBONoordwijk zijn te bekijken. Indien men deze zelf 
op de televisie wil zien in het televisie formaat 16:9 op 
usb-stick dan kan men zich melden bij mij. 
John Peeters

Activiteiten 



Vacatures (vrijwilligers gevraagd) 

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.✁

 

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

 

      Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten  2021 

       U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname vanaf... 

1    > 

2    > 

3    > 

4    > 

5    > 

> 
Let op : 
Voor-
beeld 

 Activiteitnaam         do (dag) 
Wieken 
14.00 u Voorbeeld: > 31 mei  

 

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 ! 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per brief of e-mail met daarin meer details wanneer  
u al of niet kunt deelnemen. Zo nodig nemen we telefonisch contact op voor nadere informatie. 
Zie verder voor extra formulieren en/of de voorwaarden in onze meest recente Nieuwsbrief of via 
de website : www.kbonoordwijk.nl/activiteitenprogramma.html 

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

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

Naam + voorletters *) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  Gevaccineerd ? :    JA  / NEE  *) 

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

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

Lid van :    *)  KBO-Noordwijk / ANSV /  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 (Noordwijk),   

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 

Helaas hebben we geen goed nieuws te melden vanuit 
het bestuur. 
Afgelopen najaar tijdens de laatste Algemene Leden 
Vergadering werd de heer Piet Caspers na voorafgaand 
enige tijd als waarnemend secretaris te hebben 
opgetreden, op 23 oktober 2020 officieel tot secretaris 
van KBO Noordwijk benoemd.

Recent hebben wij van hem vernomen dat hij zijn functie 
helaas om gezondheidsredenen zal moeten opgeven. De 
heer Caspers is ernstig ziek en legt noodgedwongen per 
direct zijn functie neer.  Wij zijn daar erg van geschrokken 
en betreuren deze situatie ten zeerste. 

Vanzelfsprekend in de eerste plaats voor hemzelf en zijn 
gezin komt deze ontwikkeling bijzonder hard aan, nadat er
 

eerder helaas al wel enige problemen waren geweest, 
maar de vooruitzichten zijn nu ronduit slecht.

Wij wensen onze secretaris en zijn gezin veel sterkte toe en 
danken hem voor zijn inzet in het belang van onze 
vereniging, die helaas van zo korte duur is geweest in ook 
nog eens een bijzonder onzekere (corona)tijd. 

Door deze onvoorziene omstandigheden, hebben wij onze 
huidige notuliste mevrouw Anneke Schumacher-Broekhoff 
gevraagd de taken als waarnemend-secretaris, secretaris 
a.i., waar te willen nemen tot we een opvolger voor de heer 
Caspers hebben gevonden. Zij heeft daarmee ingestemd, 
waarvoor onze dank.

Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)

 

Geen goed nieuws van de bestuurstafel

●   Secretaris  (m/v)
In verband met het om gezondheidsredenen voortijdig 
terugtreden van onze huidige secretaris, komen wij per 
direct graag in contact met gegadigden voor de belangrijke 
functie van secretaris (m/v) voor onze vereniging.  
Heeft u interesse, bij voorkeur met enige bestuurlijke 
ervaring, en meent u voldoende gekwalificeerd te zijn voor 
deze belangrijke functie, of wenst u gewoon meer 
informatie hierover, neemt u dan a.u.b. contact op met :
de voorzitter (mw. Baukje Mulder-Veenema 071 – 36 466 46,  
voorzitter@kbonoordwijk.nl
de penningmeester (dhr. Jacques Berbée) 071 – 36 138 58,  
penningmeester@kbonoordwijk.nl 
 
●  Rayonhouders  (m/v)
Onze vereniging telt een behoorlijke grote groep leden die 
voor de vereniging het directe contact onderhouden met 
onze leden in een bepaald gebied, “de rayonhouders”. Een 
belangrijke groep mensen die op vaste momenten 
gedurende het jaar, onze bladen (Nieuwsbrief 50+, KBO-
PCOB Magazine) bij de leden bezorgen (10 x per jaar), 
alsook de jaarlijkse verjaardagspresentjes, contributienota’s 
en eventuele overige berichtgevingen of zaken. 
Veel mensen zetten zich daarvoor jarenlang trouw in, maar 
dan komt er op zeker moment toch een dag dat het om 
allerlei verschillende redenen niet meer zo goed gaat of 
uitkomt. Gezondheid, leeftijd en andere persoonlijke 
omstandigheden kunnen de aanleiding vormen om te 
(moeten) stoppen.  

Daarom zijn wij dringend op zoek naar nieuwe aanwas 
voor deze groep vrijwilligers. Zowel op vaste basis voor 
een eigen wijk, alsook voor invallers op tijdelijke basis bij 
ziekte of vakanties in wisselende wijken.
 
Wilt u ons helpen of meer informatie over de 
werkzaamheden, neemt u dan a.u.b. contact met :
Dhr. Jan Groenewoud, 06 – 197 50 676
Dhr. Jacques Berbée, 071 – 36 138 58,   
penningmeester@kbonoordwijk.nl  

We hebben u nodig!



Nieuw activiteitenseizoen 2021 – 2022 van start
Per 1 september gaat, zoals gebruikelijk, het nieuwe 
activiteitenseizoen weer van start.  
Hoewel nog steeds onder voorwaarden in verband met de 
corona maatregelen, zijn er toch langzaam maar zeker, 
steeds meer mogelijkheden om een behoorlijk aantal 
activiteiten weer te kunnen organiseren. 
Door alle onzekerheden rondom corona, is het voor ons 
vrijwel onmogelijk om dit jaar een bruikbaar 
Activiteitenjaarboek uit te brengen, die niet al direct 
achterhaald is door gewijzigde feiten bij het uitkomen van 
de uitgave. Daarom kiezen we er voorlopig voor de hoge 
kosten die een dergelijk jaarboek met zich mee brengt en de 
grote kans op een onbetrouwbare en onjuiste verspreiding 
van gegevens, te voorkomen en ons te beperken tot een 
2-maandelijkse opgave van activiteiten in onze Nieuwsbrief.  
We hopen daarmee toch stappen te kunnen maken en u de 
komende tijd weer een aantrekkelijk en gevarieerd menu te 
kunnen bieden, waarbij voor velen van u ongetwijfeld iets te 
vinden zal zijn. Wenst u meer informatie omtrent de duur, 
tijden, locaties etc. gedurende het hele seizoen van een 
bepaalde activiteit, doe dan even een briefje in de KBO-
postbus (Wieken e/o Trefpunt) met uw vragen tezamen met 
uw eigen contactgegevens. We zullen vervolgens trachten 
uw vragen zo spoedig te beantwoorden.

Aanmelden, aanmelden, aanmelden…..
We kunnen het niet genoeg benadrukken. Voor ALLE 
activiteiten geldt momenteel nog steeds dat u zich 
schriftelijk moet aanmelden als u ergens aan deel wilt 
nemen.  
Gebruik hiervoor het “Aanmeldingsformulier activiteiten 
seizoen 2021” (zie elders in deze Nieuwsbrief ).  
De formulieren kunt u gebruiken voor zowel KBO- als 
DBO-activiteiten en zijn ook verkrijgbaar in De Wieken en 
Het Trefpunt of te downloaden op onze website ( www.
kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html ).Om het 
formulier zo flexibel mogelijk te kunnen gebruiken, vult u 
duidelijk de naam van de activiteit in, de dag en tijd waarop 
het plaats en welke locatie (Wieken, Trefpunt etc.) Die 
gegevens kunt u overnemen vanuit de agenda in deze 
Nieuwsbrief.

Overige Corona maatregelen
Wat verder voor ieders veiligheid ook gehandhaafd blijft 
is de voorwaarde dat deelnemers aan activiteiten 
gevaccineerd moeten zijn en een geldig persoonlijk 
vaccinatiebewijs voor Covid-19 moeten kunnen overleggen. 
Daarnaast blijft de 1 ½ meter onderlinge afstand van kracht 
voor het berekenen van het maximaal toegestane aantal 
deelnemers in binnenruimtes, dus op basis van de 
zaaloppervlakte. Bij teveel aanmeldingen moet het aantal 
toegestane deelnemers daardoor voor sommige 
bijeenkomsten noodgedwongen worden beperkt. 
Tot slot zijn er nog de gezondheids- en hygiëne maatregelen 
die onverkort van kracht zijn. 

Daarnaast zijn er ook bij de DBO-activiteiten enkele 
aanpassingen die nadere toelichting behoeven.
Schilderen/aquarelleren (Els van Meurs)
In verband met een heupoperatie, zullen de geplande 
schilderlessen van mw. Els van Meurs dit najaar met 5 lessen 
worden ingekort, waardoor er 10 lessen overblijven vanaf 
begin september. Dit geldt voor de lessen zowel in De 
Wieken als in Het Trefpunt. 
Deelname kost voor leden KBO Noordwijk e/o ANSV €  40,- 
voor deze 1e serie (najaar), niet-leden € 65,-. 
De lessen stoppen daarmee tijdelijk op 8 november 
(Wieken) en 9 november (Trefpunt).  
Vanaf januari 2022 hoopt Els haar lessen vervolgens weer 
gewoon te kunnen geven.

Kunstgeschiedenis (Kees Putman / Daniël Tavenier)
Afgelopen periode heeft dhr. Kees Putman voor onze 
deelnemers een welkome en mooie zomerserie 
bijeenkomsten kunstgeschiedenis verzorgd, die dankzij de 
hoge vaccinatiegraad goed werden bezocht. 
De heer Putman is deze zomer (in goed overleg) ingevallen 
voor dhr. Daniël Tavenier, die eerder wegens ernstige ziekte 
en vervolgens het overlijden van zijn vrouw, tijdelijk was 
teruggetreden. Putman was en is echter ook nog bezig met 
een boek waarvoor hij de laatste tijd echt te weinig tijd had. 
Daar wil hij nu eerst verder mee aan de slag gaan en daarom 
is er momenteel geen of te weinig tijd beschikbaar voor de 
lessen kunstgeschiedenis.

Hijzelf heeft echter wel aangegeven bijzonder te hebben 
genoten van zijn werkzaamheden voor deze groep zeer 
geïnteresseerde deelnemers en een eventueel vervolg zeker 
niet uit te sluiten als hij hiervoor benaderd zal worden. Voor 
nu, onze dank aan dhr. Putman voor zijn inzet, we zien terug 
op een geslaagde zomerserie !
Na overleg met beide heren, heeft dhr. Daniël Tavenier 
aangegeven dat hij het komende seizoen zijn bijeenkomsten 
kunstgeschiedenis voor het DBO weer graag wil oppakken 
en zowel dit najaar als komend voorjaar weer zijn 
presentaties voor u wil verzorgen. Daardoor hebben we 
vanaf 27 september a.s. tot eind dit jaar weer 7 lessen 
ingepland voor de enthousiaste liefhebbers. Deelnemers 
aan vorige edities van de kunstgeschiedenis, zullen 
binnenkort per e-mail/post nader bericht ontvangen over de 
mogelijke thema’s die de komende 1e serie aan bod komen. 
Wilt u, als eventueel nieuw geïnteresseerde geïnformeerd 
worden, stuur dan bericht aan Jacques Berbée (DBO, p/a 
Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW Noordwijk), of 
deponeer uw bericht met uw gegevens en vraag in de 
DBO- of KBO postbus in De Wieken of Het Trefpunt.  
Mailen kan ook, met vermelding “verzoek info 
kunstgeschiedenis”  aan:  
dbo.activiteiten@gmail.com  of  bel 071 – 36 138 58.
De kosten voor deelname zijn onveranderd, per serie van 7 
middag bijeenkomsten bedraagt deze voor leden van ANSV 
en KBO Noordwijk € 70,-  en voor niet-leden €  95,- per 
persoon. Deelnemers tekenen per serie in.

Heeft u zich aangemeld voor een bijeenkomst/activiteit en 
kunt u uiteindelijk niet komen, meldt u dan ook weer af, 
zodat wellicht iemand anders uw plaats in kan nemen.

Bijzondere activiteiten
Buiten de normale gebruikelijke activiteiten, zijn er de 
komende tijd ook enkele eenmalige activiteiten die enige 
extra aandacht vragen. Na inschrijving ontvangt u bericht 
over uw feitelijke deelname !
Algemene Leden Vergadering  (ALV). Ingepland op vrijdag 
29 oktober 2021, zie de aankondiging elders in deze 
Nieuwsbrief. 
KBO Bridge-drive. Ingepland op zaterdag 30 oktober, tijdig 
inschrijven noodzakelijk, (incl. lunch) voor leden €  5,- en 
voor niet-leden €  7,50 p. persoon.
Modeshow. Ingepland voor zaterdag 23 oktober. Van der 
Klooster Mode verzorgt als vanouds weer een mooie 
modeshow. Voor leden €  3,- voor niet-leden € 5,- (incl. 
lunch). 
Nationale Ouderendag 2021. Ingepland op zaterdag 2 
oktober, voor leden gratis toegang en - voor zover er 
plaatsen overblijven - ook toegang voor niet-leden (€  5,-) 
per persoon. 
 
Met daarin een optreden van het zangduo Angelique 
Wardenier(sopraan) & Rolf van Rijsbergen (bariton) met hun 
programma : “ Van Opera tot Musical ” en alles wat daar 
tussen zit….. 
Angelique & Rolf slaan op een humoristische en speelse 
manier een brug tussen de klassieke wereld van de opera en 
de glitter en glamour van de musical. 
Op de klanken van hun unieke samenzang zweeft u mee 
langs de mooiste liederen uit film, musical en opera. Het zal 
moeilijk worden om niet mee te zingen, maar dat moedigen 
zij juist van harte aan! 
Ontroering en plezier komen samen tijdens dit heerlijke 
programma. Van de herkenbare melodieën uit “My Fair 
Lady”, via het komische ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ tot de 
gepassioneerde klanken van de opera ‘Carmen’, het komt 
allemaal aan bod. Angelique en Rolf laten zelfs Ginger 
Rogers en Fred Astaire herleven! Het plezier zal er vanaf 
spatten als u gezamenlijk het Slavenkoor ten gehore brengt! 

Klaverjassen. Tot slot nog een extra vermelding aangaande 
het klaverjassen (KBO & DBO) 
Nadat de bridgeclub onlangs weer was opgestart, was er bij 
de klaverjasliefhebbers onduidelijkheid ontstaan, waarom 
“zij wel en wij niet” een kaartspel mochten spelen. Na enig 
heen en weer overleg met de Gemeente Noordwijk, Welzijn 
Noordwijk en de bonden, is inmiddels ook voor de 
klaverjassers groen licht gegeven om te mogen spelen. Die 
activiteit gaat dus vanaf begin september ook weer 
beginnen. Zie hiervoor bijgaande agenda’s van KBO en DBO.  
Let op, ook hiervoor geldt : deelnemers moeten zich vooraf 
aanmelden en gevaccineerd zijn !

Het bestuur van KBO Noordwijk nodigt u hierbij van harte 
uit voor de wegens corona maatregelen uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op :
Datum : vrijdag 22 oktober 2021
Locatie : De Wieken, Wassenaarsestraat 5 in 
Noordwijk-Binnen
Aanvang : 14.30 uur

AGENDA
1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Mededelingen
3.  Vaststelling notulen vorige vergadering
4.  Ingekomen stukken
5.  Jaarverslag 2020
 Korte pauze (koffie / thee)
6.  Financieel jaarverslag
 a. Jaarrekening 2020
 b. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe      

Kascontrolecommissie
 c. Decharge van het bestuur
 d. Begroting 2021
 e. Vaststelling contributie 2022

7.  Rondvraag
8.  Sluiting Algemene Leden Vergadering
Aansluitend; Na afloop van het officiële gedeelte van de 
vergadering, zal de middag worden afgesloten met een 
hapje en een drankje.

Graag tot dan !

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering

Attentie : Tenzij de landelijke corona maatregelen 
tussentijds gewijzigd worden, is het tot nader order 
noodzakelijk om u schriftelijk aan te melden voor 
deelname aan deze bijeenkomst. Gebruikt u hiervoor het 
“Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten 2021” 
dat u elders in deze Nieuwsbrief aantreft. Deze formulieren 
zijn ook verkrijgbaar bij De Wieken en Het Trefpunt, of te 
downloaden op onze website (www.kbonoordwijk.nl/
inschrijfformulieren.html). Tevens dient u een voor u geldig 
vaccinatiebewijs (Covid-19) te kunnen overleggen, of 
tenminste ‘n bewijs van een zeer recente(48 uur) negatieve 
coronatest uitslag.



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
Mw. J. Schumacher-
Broekhoff        secretaris (a.i.) waarnemend
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl

 Secretariaat KBO Noordwijk:  
 (p/a)  van Konijnenburgplantsoen 26
 2202 XB  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
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

IN MEMORIAM
Dhr. G.W.M. Warmenhoven  
Biezenland 89 89 jaar

Dhr. P.A. van Dijk 
Dahliastraat 52 78 jaar

Dhr. J. Jelierse 
Jeroenspark 1 97 jaar

Dhr. S.N. van der Ploeg  
Duizendblad 20  78 jaar

Dhr. J. van Beelen 
Exterslop 7 80 jaar

Dhr. J.W.P. van Leeuwen 
Hoogwakerbosstraat 76 85 jaar




