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Het is herfst, een maand waarin wij toch ieder jaar zien 
dat de natuur “sterft” en ieder jaar opnieuw genieten 
van dat proces: de prachtige kleuren van de bomen, de 
bloeiende herfstbloemen… het kan niet op! Bovendien 
kregen wij te horen dat de beperkingen door Corona 
verminderd worden, dat betekent dat wij gelukkig weer 
meer terug kunnen naar het oude, vertrouwde leven. 
Laten wij hopen dat dat door kan zetten, zodat wij 
elkaar weer net zo vaak kunnen treffen als wij willen.

Vorige keer las u in de Nieuwsbrief dat onze secretaris 
ernstig ziek was. Velen van u zullen inmiddels al weten dat 
hij helaas al is overleden. Elders in de Nieuwsbrief leest u 
het In Memoriam.
De zomeractiviteiten zijn inmiddels verleden tijd. Dat ze 
een succes waren, dat is zeker. Het smaakt naar meer.. 
maar de zomer is voorbij en wij richten ons op de winter-
activiteiten. Dat zijn er vele en wij kunnen er weer volop 
van genieten. Ik ga ervan uit dat u zo langzamerhand ook 
de voorzichtigheid om bij elkaar te komen een beetje hebt 
laten varen, zodat het bij elkaar komen, ook thuis, weer 
meer in onze leefgewoonte terug komt. 

Dat het allemaal nog een beetje onzeker is, maakt dat a.s. 
maandag,  20 september, pas duidelijk wordt hoe wij met 
elkaar om kunnen gaan binnen De Wieken en Trefpunt! 
Dan weten wij of de beperking van het aantal deelnemers 
en de anderhalve meter afstand nog gehandhaafd moeten 
blijven en of de looproutes in stand moeten blijven. U ziet 
het, ik schrijf dit op 17 september, dat ook de organisatie 
van activiteiten vaak op korte tijd aangepast moet/kan 
worden.

Doordat wij aan een nieuw seizoen beginnen, is het ook 
het moment dat u weer eens extra secuur naar het aanbod 
aan activiteiten kunt kijken en uzelf kunt afvragen: Doe ik 
hetzelfde als de vorige periode, of ga ik eens iets anders 
proberen? Soms is iets nieuws een uitdaging die ieder 
mens zo nu en dan nodig heeft, maar soms is het oude 
vertrouwde de manier waarop u uw leven het liefst vorm 
geeft. Erover nadenken kan geen kwaad, lijkt mij.
Beste mensen, laten wij er weer een goed seizoen van 
maken.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter
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Dinsdag 20 juli 2021 KBO

KBO wandeling vanaf Haarlem station langs 
de Spaarne via Cruquius naar Heemstede.

Met vijftien bekende gezichten, vandaag een nieuwe 
erbij, hartelijk welkom, lopen we vanaf het station naar 
de Grote Markt. Het is goed toeven op de markt, in de 
zon op het terras van Fortuyn op nummer 23. Met voor 
ons het standbeeld van Janszoon Koster, die van de 
boekdrukkunst.

Haarlem is heel leuk om door heen te lopen met zijn 
prachtige huizen en mooie musea. We lopen langs de 
Spaarne het jaagpad op. Een verrassend leuk pad, met 
veel woonboten en een weelderig groene bermen en 
tuinen. Passeren een biologische tuin, zien heel mooie 
bloeiende hortensia’s, en ook prachtige witte met grote 
ballon vormende bloemen. Een paltrok molen die hout 
zaagt. De kap van de molen kan draaien. Boomstammen 
werden aangevoerd door het water. Onderweg liet 
een meneer zijn papegaai uit. Veel koeien in de wei. 
Een paadje was dicht begroeid door enorm hoog riet. 

Leuk om erdoorheen te gaan. Komen bij Zuid Schalkwijk 
gem. Haarlem. Daar vaart een gratis pontje dat naar het 
theehuis aan de Ringvaart gaat. We kunnen er niet met 
zijn allen op dus we gaan lopen. Lunchen bij het grote 
stoomgemaal Cruquius. Daar is ook een museum. 
Indrukwekkend zijn de bewegende plunjers die 
staalconstructie waarmee het water uit de polder droog 
werd gemalen. Deze staalconstructies zijn boven op de 
nieuw gebouwde flats geplaatst als herinnering. Terug 
door Heemstede komen we langs een kasteeltje met een 
buitenplaats waarin een mooie kapel met een prachtig 
gekleurd wapen. Verder door Groenendaal, een pittig stuk 
duin en bos op en af, met hoge traptreden en erg veel 
oneffen paadjes met erg veel boomwortels. Bij Heemstede 
weer op de trein.

Het was weer een fantastische wandeling op een zeer 
zonnige zomerse dag. UIteindelijk 15 km gelopen. Bedankt 
voor de organisatie. Ik heb genoten. Er zijn weer mooie 
plaatjes geschoten. Heel leuk om even op de KBO website 
te kijken.

Graag tot de volgende keer.
Wimke Schrier



September staat op ons kantoor in het teken van NIEUW!
Allereerst hebben we sinds maandag 15 september een heel 
nieuw computersysteem! Het oude hadden we sinds 2003 
(!) en voldeed nog steeds maar werd door de software-
leverancier langzaamaan afgebouwd. Dus werd het tijd 
voor wat nieuws. Een proces van zo’n 4 maanden is hieraan 
voorafgegaan. Erg spannend en uitdagend! Cursus gehad 
en nu aan de slag. Als we deze eerste maand wat trager zijn 
dan normaal, weet u waar dat waarschijnlijk aan ligt..
Nu de coronamaatregelen steeds verder worden afge-
schaft, geef ik mensen die op mijn kantoor komen weer 
een hand. Het stuitte mij erg tegen de borst dat dat 1,5 jaar 
lang niet ‘mocht’. Het is toch een beleefdheidsuiting waar 
ik niet vanaf wil. En ik ben niet van het ‘boksen’ of  
‘ellenbogen’.
Bovendien vind ik het belangrijk dat mensen zich kunnen 
voorstellen. Wat er vaak bij inschoot als er geen handen 
worden gegeven. Dus opnieuw handen schudden! 
Uiteraard is iedereen die dat niet wil, vrij om een hand te 
weigeren.
In datzelfde kader zijn vanaf 1 oktober a.s. ook weer 
opnieuw makelaars, hypotheekadviseurs en andere 
geïnteresseerden welkom bij een afspraak van partijen. 
Overigens ga ik ook (weer) op huisbezoek voor mensen die 
ziek of slecht ter been zijn of de trap voor mijn voordeur 
niet op kunnen. U kunt dit bij het maken van een afspraak 
aangeven en informeren naar de mogelijkheden. Indien er 
sprake is van ziekte door corona, of u heeft coronaklachten, 
kan er vanzelfsprekend géén afspraak gemaakt worden. 
Niet op kantoor en niet thuis.

U heeft vast wel eens gezien dat ik in deze column een 
verhaal citeerde uit het boek “Het geheim van de notaris” 
van Johan Nebbeling. Het zijn allemaal waargebeurde 
anekdotes uit de notarispraktijk. Deze zomer is er een 
nieuw boek van deze schrijver verschenen: “Nieuwe 
geheimen van de notaris”. Ik heb er één besteld om te 
zien of het net zulke goede verhalen zijn als het eerste 
deel. Ik ga ervan uit dat dat zo is. De verhalen geven een 
herkenbaar beeld van het dagelijks leven en het belang 
en de diversiteit van het werk in de notarispraktijk.

Voor cliënten die in november een passeerafspraak 
hebben voor een familierechtafspraak (testament, levens-
testament/volmacht, schenking, huwelijksvoorwaarden, 
samenlevingscontract) ligt er een boekje klaar als 
geschenk. Zolang de voorraad strekt en één per cliënt, 
waarbij (echt)paren als één cliënt worden beschouwd.

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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Met Marga, Rene en Kees hebben we weer mooie wandeling 
uitgezocht. Zoals bekend is, starten we op de 3e di. van de 
maand vanaf het Verkadeplein bij de St. Jeroenskerk. 
Met de auto naar Voorhout of met de bus naar Leiden.

KBO-wandeling 19 oktober `21
Lourdesgrot Noordeinde 28 Zevenhoven.
Vertrek om 8.45 u vanaf Verkadeplein met auto`s naar 
Nieuwkoop, de juiste plek om auto te parkeren volgt nog.

 De KBO wandelingen 



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '21 November '21

 Algemene Leden Vergadering
     KBO  v   De Wieken

vr 14:30 22

 Bingo 
     KBO  v    De Wieken

vr 14:00 7 4

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

do 14:00 14 25

 Bridgedrive
     KBO     De Wieken

za 10:30 30

 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, 30

 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, 29

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:00 4, 11, 18, 25 1, 8 15, 22, 29

 Nationale Ouderendag
     KBO  v   De Wieken

za 14:00 2

 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, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 5, 19 2, 16

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 6, 20 3, 17

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 7, 21 4, 18

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 8, 22 5, 19

 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 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 08:45 19 16

ACTIVITEITEN

 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 "
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Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Oktober '21 November '21

 Bingo / Damesbingo
     DBO      De Wieken

ma 20:00 11 8

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 09:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 12 9

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 9, 23 13, 27

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 11, 25 8, 22
29 (gastspreker)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 19 16

 Modeshow > van der Klooster Mode
     DBO     De Wieken

za 11:00 23

 Rijbewijs keuring      op afspraak
     DBO     Het Trefpunt

ma 10:00 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 1, 15, 29 12, 26

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 5, 12, 19, 26 2, 9

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

 Volksdansen           Onder voorbehoud
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

ACTIVITEITEN

zie DBO



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. 
PS Als echtpaar bent u ook welkom hoor.

Wijnproeverij
In november wordt een wijnproeverij gehouden maar de 
juiste datum weten we nog niet dus houdt de volgende 
nieuwsbrief in de gaten.

KBO Bridge-drive
Op zaterdag 30 oktober, tijdig inschrijven noodzakelijk, (incl. 
lunch) voor leden €  5,- en voor niet-leden €  7,50 p. persoon.

Modeshow
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
Zaterdag 2 oktober, voor leden gratis toegang en - voor 
zover er plaatsen overblijven - ook toegang voor niet-leden 
(€  5,-) per persoon. 

Terugblik activiteiten
Vakantieverslag naar Valkenburg augustus 2021
Eindelijk was de dag daar om met een groep leden van de 
KBO (33) op vakantie te gaan en wat hebben we er naar uit 
gekeken. Voor de zekerheid is er gekozen om dit jaar in 
Nederland te blijven en Hotel Schaepkens van St. Fijt in 
Valkenburg is uitstekend geschikt voor senioren. Maar 
toen was er die overstroming in Limburg en dus ook in 
Valkenburg. Ik heb regelmatig gebeld met de receptie van 
het hotel of ze nog droge voeten hadden. Gelukkig was 
daar geen wateroverlast. Op de bovenste verdieping 
verbleven ouderen van een woonzorgcentrum en dit 
centrum had wel last gehad van het vele water. We werden 
opgehaald door een bus plus chauffeur vanuit het hotel. 
De bus was voorzien van een lift dus dat was erg handig 
voor de rolstoelers en voor mensen die wat moeite hadden 
met instappen.

Het fijne was dat dezelfde chauffeur ook meeging met
de uitjes en dat is drie keer gebeurd en ik moet zeggen in 
één woord, het waren prachtige uitstapjes.

Het hotel is in de coronatijd gerenoveerd maar nog niet 
alles. Er is een nieuw zwembad bijgebouwd en enkele 
mensen hebben heerlijk gezwommen. Ook de slaapkamers 
waren vernieuwd plus douche. En dan 3 keer per dag eten. 
Men kon kiezen uit zoveel eten!!!, teveel om op te noemen. 
Zo lekker als alles voor je klaar staat en er was zelfs een 
pizzabakker aanwezig. En dan de tuin! We hadden geluk 
met dat mooie weer en dan kon je gebruik maken van de 
tuin met allemaal zitjes, geweldig en erg gezellig.
Wat natuurlijk wel tegen viel is dat er in de avonden geen 
entertainment was, maar ja corona!

Het dorp Valkenburg was weer bijna op orde. Hier en daar 
waren er nog winkeltjes leeg, maar de terrassen waren 
weer volop bezet en de Geul was weer rustig.
Nu nog even de middaguitjes met de chauffeur. Wat was 
de uitleg geweldig!! Zo rustig en zo kalm. Dit maakte de 
uitjes tot een feestje.

Het eerste uitstapje was naar Maastricht, een leuke rit met 
uitleg. Bij de haven zijn we uitgestapt en daar lag een schip 
klaar voor een stuk te varen over de Maas. Daar was ook 
koffie met vlaai!!! Erg lekker. Maar wie liever wilde gaan 
wandelen door het centrum of langs de Maas ook goed. 
Natuurlijk werden er terrasjes gepikt heerlijk!
Daarna een rit naar het hotel langs heel kleine straatjes zo 
smal maar mooi en wederom met uitleg over kloosters, 
kerken, mergelsteen, grotten enz. Het volgende uitje was; 
‘De ambachtelijke stroopfabriek van Aubel’.
Hier wordt nog steeds ambachtelijke appelstroop gemaakt 
en het is een combinatie van appels en peren. Deze 
boerderij is in het bezit van hoogstammige fruitbomen, 
alles in eigen bezit. Onder het genot van koffie/thee met 
natuurlijk een vlaai werd uitleg gegeven over het bereiden 
van dit product en we hebben ervan genoten. Aansluitend 
ging de bus de Couberg op maar ook zijn we langs het 3 
landenpunt gereden. Even verderop is de bus gestopt voor 
een bakkie of glaasje. Wat erg opviel is de vele wielrenners 
in Limburg, berg op berg af.

Maar wat erg veel indruk maakte waren de vele graven van 
zoveel militairen in Margraten, ja daar wordt je wel stil van.
Tot slot was het heel gezellig onderling en dank daarvoor. 
 
Annie van Beelen 

Activiteiten 

Gedicht voor de chauffeur
Ja, ik wilde de chauffeur graag in het zonnetje zetten  
over al die mooie verhalen en waar we goed op 
moesten letten. 
Eerst over Maastricht met al die mooie gebouwen 
en al die fabrieken en waar bier werd gebrouwen.  
Dan zagen we weer een heel mooi pand 
en wel 10 keer de Maas steeds van een andere kant.  
En de mooie reis naar Margraten 
hij koos voor ons plezier alle nauwe straten.  
En dan die bochten waar je amper met een rollator 
door kon rijden 
maar hij haalde het steeds en verloste ons 
uit ons lijden.  
Ook bracht hij nog een lied over hoe schoon ons 
Limburg is ten gehoren
het lijkt verdummele wel of hij hier is geboren.  
Ook verlang ik van jullie dat je dat met een applaus 
bediend  
en straks een goede fooi, want dat heeft hij ook zeker 
verdiend. 
 
Henk Hiep

Nadat wij u in onze vorige Nieuwsbrief informeerden dat 
onze secretaris de heer Piet Caspers ernstig ziek was en zijn 
taken binnen de vereniging om die reden had beëindigd, is 
zijn toestand helaas in korte tijd zodanig verslechterd dat 
Piet op 28 augustus jl. is overleden.
Nadat Piet in 2019 had aangegeven dat hij de functie van 
secretaris van de vereniging wel wilde vervullen, is hij in 
eerste instantie als waarnemend secretaris opgetreden. Door 
zijn zakelijke inzichten vanuit zijn eerdere eigen bedrijf was 
hij een welkome aanvulling binnen het bestuur en hij had er 
ook echt zin in om wat voor de vereniging te kunnen 
betekenen. Tijdens de -wegens corona beperkingen- uitge-
stelde Algemene Ledenvergadering van oktober 2020 werd 
de heer P.J. Caspers officieel benoemd als secretaris van KBO 
Noordwijk. 
Toen kwam in het voorjaar van 2020 de corona epidemie om 
de hoek kijken en verlamde dit zo ongeveer wereldwijd het 
dagelijkse leven in hoge mate. Ook het verenigingsleven bij 
ons moest op slot, waardoor vrijwel alle activiteiten die 
normaal gesproken plaats vonden, werden opgeschort. 
Omdat deze situatie pas deze zomer weer enigszins werd 
versoepeld, heeft Piet nauwelijks onder normale condities 
zijn rol als secretaris kunnen uitoefenen. Niettemin was hij 
gretig om de ins en outs van de vereniging te leren kennen 
en zich in veel voorbijkomende onderwerpen te verdiepen.
Zijn rustige beredenering over zaken en omgang met 
mensen, zijn bekendheid in het dorp vanuit zijn bedrijf en de 
grote schare mensen die hij lokaal met naam en toenaam 

kende, was natuurlijk een 
groot voordeel in zijn 
geplande secretariaatswerk 
voor KBO Noordwijk. 
Daardoor viel het bericht 
van zijn ziekte deze zomer 
niet alleen voor onze 
vereniging, maar vooral 
voor zijn gezin en directe 
naasten, bijzonder rauw op 
het dak. Ondanks het feit 
dat Piet al eerder wat 
medische klachten had overwonnen, bleek deze zomer dat 
de situatie toch echt in snel tempo verslechterde. Op 31 juli jl. 
hadden de voorzitter en de penningmeester een gesprek 
thuis met Piet gemaakt om zijn situatie te bespreken. Daarbij 
werd al snel duidelijk dat Piet nog een korte tijd te leven had 
en dus het einde snel zag naderen, hetgeen dus uiteindelijk 
ook zo was.
We verliezen in de heer Piet Caspers een gewaardeerd en 
kundig lid van onze vereniging, met plannen om als secreta-
ris zeker van betekenis te zijn voor de vereniging. Plannen 
die helaas door dit tragische verloop van het laatste deel zijn 
leven, door overmacht voortijdig zijn beëindigd.
Het bestuur wenst namens de vereniging KBO Noordwijk, 
zijn vrouw, zijn kinderen en verdere naasten veel sterkte toe 
met dit grote gemis.
Jacques Berbée (penningmeester)

In memoriam secretaris Piet Caspers



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 13 oktober. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuws-
brief. De oplossing van de puzzel is:  ‘artisjokharten‘ en de winnaar van de VVV bon is dhr. C.W.M. Straathof, Duinkant 52, Noordwijk  

Vacatures (vrijwilligers gevraagd) 
●   Secretaris  (m/v)
In verband met het recent overlijden van onze 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, contributie-
nota’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!

60 jarig huwelijk
Op 31 augustus 2021 waren Kees van den 
Berg en Ko van den Berg-van der Meer uit 
de Dr Hadriaan van Neslaan 141 60 jaar 
getrouwd. De KBO feliciteert het bruidspaar 
met deze mijlpaal in hun leven en hoopt 
dat er nog vele fijne jaren mogen volgen.

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 
diensten-centra vindt u deze formulieren bij Welzijn 
Noordwijk.

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.



Activiteiten, aangepaste coronaregels in De Wieken en Het Trefpunt 
Aangaande de meest recente publicatie (16 september jl.) 
van de corona/covid-versoepelingen in Nederland, gelden 
er ook voor ons een aantal versoepelingen binnen de door 
ons frequent gebruikte buurthuizen.  Zoals we allemaal van 
premier Rutte hebben kunnen vernemen, wordt -op enkele 
uitzonderingen na- de 1 ½ meter onderlinge afstandsregel 
tussen personen per 25 september geschrapt. Wat blijft is 
de controle op de corona-vaccinatie bij de toegang tot 
activiteiten binnen de gebouwen. Ook moet iedereen zich 
vooraf schriftelijk aanmelden met de daarvoor in de beide 
buurthuizen beschikbare aanmeldingsformulieren voor 
deelname aan activiteiten. Tenzij daartoe aanleiding is 
wegens een te grote toeloop van deelnemers, kunt u zich 
verder zonder tegenbericht naar de aangemelde activiteit 
begeven mits u zich dus tijdig vooraf heeft aangemeld. 

Indien u dan op de deelnemerslijst van de organiserende 
club voorkomt, u aantoonbaar gevaccineerd bent en de 
eventuele aanvullende huisregels binnen de gebouwen 
respecteert, kunt u aan de activiteit deelnemen. Zorg er 
dus voor dat u zich tijdig schriftelijk aanmeldt !! 
Eenmaal aangemeld binnen het huidige nieuwe seizoen 
(1 september tot volgend jaar zomer), hoeft u zich voor 
regelmatig terugkerende activiteiten niet steeds opnieuw 
aan te melden. U staat dan geregistreerd voor doorlopende 
deelname tot het einde van het seizoen. Kunt u om 
redenen voor langere tijd niet (meer) deelnemen of ziet u 
verder van deelname af, laat dit dan a.u.b. even aan de 
leiding van de activiteit weten, of deponeer een bericht 

(briefje) met uw gegevens en afmelding in de KBO-postbus 
van De Wieken of Het Trefpunt. 
 
Een e-mail naar: kbo.inschr.activiteit@gmail.com kan 
ook. Ondanks dat de onderlinge afstand van 1 ½ meter niet 
meer van kracht is, willen u dringend verzoeken toch een 
zekere afstand tot de overige deelnemers in acht te nemen. 
Voor zover mogelijk zullen we de indeling van de zaal ook 
zo ruim mogelijk indelen, waarbij de omvang van het 
aantal deelnemers natuurlijk van invloed zal zijn.
Bij activiteiten waar eventueel een te grote toeloop 
ontstaat, kunnen afwijkende regels nodig zijn om de 
veiligheid van deelnemers te borgen. We kunnen dit pas 
overzien na uw aanmeldingen ! 
Waar mogelijk zal er eventueel een opsplitsing van 
deelname zijn in 2 groepen of zal er een deelname stop 
noodzakelijk zijn. We hopen op uw begrip in deze. In deze 
gevallen zullen wij u zo spoedig mogelijk benaderen met 
nadere informatie. Zorgt u daarom dat de aanmeldings-
formulieren duidelijk leesbaar is ingevuld en wij op 
eenvoudige contact met u kunnen opnemen ! U ziet het, 
de versoepelingen zijn er (1 ½ meter is er af ), maar corona 
is zeker nog niet een gepasseerd station dus (eigen) 
waakzaamheid blijft geboden. Voor zover mogelijk 
trachten wij onze activiteiten voor deelnemers onder zo 
veilig mogelijke omstandigheden te laten plaats vinden.  
Wij doen daarom een beroep op u om daaraan zoveel 
mogelijk mee te willen werken. 
Veel plezier met uw deelname(s) aan onze activiteiten.

Vakantie in Valkenburg



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
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. H.C. Braakman 
Jeroenspark 1  90 jaar

Dhr. P.A/F. van Dam 
Jeroenspark 1 88 jaar

Dhr. P.J. Caspers 
van Berckelweg 51A 70 jaar

Mevr. M. Klipp-Deurman 
Groot Hoogwaak 45-DA 85 jaar




