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 Met oa:
◆  Dagtocht West Friesland 
◆  Algemene Leden Vergadering 
 17 maart
◆  Onverwachtse sluiting 
 De Wieken in februari



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 
invalbasis 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. Signaleren van verhuizin-
gen en (ernstige) ziektemeldingen van leden binnen het 
eigen rayon en melding hiervan aan de ledenadministra-
tie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen 
met:
•  Dhr. Jacques Berbée  (071- 36 138 58)
•  Dhr. J.J. Groenewoud (06 197 506 76)

www.55plus-noordwijk.nl

Het was waarschijnlijk al een vertrouwd gezicht 
toen u de Nieuwsbrief uit de bus haalde. Ik kreeg 
van een aantal leden het compliment dat zij het een 
mooie Nieuwsbrief vonden. Dat maakt ons blij, 
want wij hebben er erg onze best voor gedaan om 
hem mooi en toekomstgericht te maken.

De vorige keer heeft u al een overzicht gekregen over 
de Info markt, en ik kan u wel vertellen dat wij met pijn 
in de buik de afgelopen tijd hebben rondgelopen. U 
heeft daar waarschijnlijk ook wel het een en ander van 
meegekregen: plotseling werden wij geconfronteerd 
met het feit dat de Wieken gesloten zou worden om 
het geheel te renoveren. Die renovatie was natuurlijk 
hoognodig, maar dat wij dat hoorden op het moment 
dat wij niet meer in staat waren om u te informeren…. 
U begrijpt dat wij dat onbegrijpelijk vonden. Nog 
zijn wij in spanning of de prijsuitreiking op 17 februari 
a.s. (ik schrijf dit op 16 februari) in de Wieken kan 
doorgaan…. De Info markt is de 25e, dat is ruim een 
week later, dat zou moeten kunnen, maar wij zijn pas 
van onze buikpijn af als de bouwmensen de deur uit 
zijn en alles aangepast is aan de huidige tijd.

In elk geval hoop ik u de 17e gezien te hebben en de 
25e te zien. U heeft in de vorige Nieuwsbrief het 
programma gezien. Ik kan mij niet voorstellen dat u 
bij al die aanbieders denkt: dat weet ik wel of dat heb 

ik al. Dus kom gewoon en laat u voorlichten. Soms 
heeft het nu niet nodig, maar over een maand wel. 
Dan is het handig als u een folder heeft die u die 
informatie geeft die u op dat moment nodig heeft en 
hoeft u niet ingewikkeld te zoeken.

In de vorige Nieuwsbrief stond al de aankondiging 
om naar het Zuiderzeemuseum te gaan. Wij gaan 5 
april, de bijzonderheden leest u verderop. Vergeet u 
niet zich op te geven!

Heeft u de Algemene Ledenvergadering op 17 maart 
om 15.00 uur al in uw agenda genoteerd en heeft u 
zich opgegeven? Behalve dat wij over de wijziging 
van de Statuten moeten beslissen, kunnen wij met 
elkaar ook praten over de wensen die u heeft voor de 
komende tijd. Tot op zekere hoogte moeten wij 
55+Noordwijk natuurlijk opnieuw vormgeven en dat 
doen wij met elkaar!

Let u ook even op het artikeltje inzake klachten over 
de Regiotaxi? Het kan belangrijk zijn als er iets niet 
goed loop.
U ziet het, deze keer veel verschillende dingen. Het is 
duidelijk het begin van de lente, dan zien wij elke dag 
iets nieuws en willen dat ook aanpakken.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter...

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

Wij nemen uw zorg uit handen op 
het moment dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Duinsuite

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T
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van alles naar 1
Misschien heeft u op dit moment een

spaarrekening bij de ene bank, en heeft u
een hypotheekrekening bij een andere.

Heeft u een inboedelverzekering
bij de ene verzekeraar,

en een WA verzekering bij een andere.
Om nog maar niet te spreken over

waar u uw belastingaangifte laat doen...
Of waar u later naartoe gaat voor erfrechtadvies...

Een enorme sleutelbos met allemaal verschillende sleutels...

Dat kan eenvoudiger...
Door over te stappen naar die ene masterkey van Ancora.

Van alles naar 1Ancora Noordwijk
St. Jeroensweg 16
2201 NX  Noordwijk

Ancora Katwijk
Baron S. de L. Wyborgstraat 1
2225 TD  Katwijk

www.ancora.nl
Tel. 071-4016545

Kerkstraat 44 
2201 KN  Noordwijk
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In overleg met de firma Noot, de uitvoerder van de 
regiotaxi, is besloten dat de klantenreactiekaart niet 
langer meer te gebruiken. Op de ingevulde kaart 
staat privacygevoelige informatie die (te) makkelijk 
voor anderen in te zien is. 

U kunt uw klacht via het klachtenformulier of via 
een eigen formulier indienen bij Noot en wel via 
het volgende gratis antwoordnummer.
Noot
Antwoordnummer 2152 6710 VA  Ede

 Klachtenformulier regiotaxi

Af en toe merk ik dat mensen luchtigjes omgaan met 
het feit dat ze geen testament hebben. “Ik heb toch 
geen kinderen”, “ik laat het wel aan de wet over”, 
“zoveel is er niet”, enzovoorts. Met vaak grote en 
ongewilde gevolgen. Toen ik als kandidaat-notaris 
werkzaam was hadden we een nalatenschap van 
mevrouw A. Zij had geen echtgenoot, geen kinderen 
en geen broers en zusters en was er door de notaris 
herhaaldelijk op gewezen dat ze in een testament vast 
moest leggen wie de erfgenamen waren, en dan kon 
kiezen voor de personen of de doelen die ze het het 
meest gunde. Uiteindelijk maakte ze een testament 
waarin ze tien legaten vermaakte aan goede doelen, 
en vervolgens bepaalde dat haar nalatenschap moest 
vererven “conform de wet”. Van haar ouders, die 
uiteraard al lang geleden overleden waren, was er 
één ook enig kind, dus kwam je er daar ook al niet 
meer met de grootouders, maar moest je naar de 
beide paren overgrootouders en alles wat daaruit 
voortgekomen was. Uiteindelijk hadden we 110 erf-
genamen in deze nalatenschap, omdat er tussentijds 
ook mensen overleden, die dan weer kinderen achter-
lieten die in de nalatenschap opkwamen. Het afwikke-
len van de nalatenschap heeft vele jaren geduurd en 
veel afwikkelingskosten gekost, omdat er ook mensen 
in het buitenland opgespoord moesten worden. 
Terwijl het een nalatenschap was van fl. 350.000 
waren er mensen bij die maar fl. 100 erfden. De 
meesten hadden nog nooit van mevrouw A gehoord. 
Dit was vast niet wat mevrouw A gewild zou hebben. 

Enige jaren terug speelde het tragische geval van een 
jong echtpaar dat in de Dominicaanse Republiek op 
huwelijksreis was en daar 2 dagen na elkaar kwam te 
overlijden. Eerst de vrouw, en een dag later de man. 
Geen testamenten. Ouders van de man waren enig 
erfgenaam. De familie van de vrouw was diep teleur-
gesteld. 

Recentelijk kreeg ik een nalatenschap in behandeling 
van een mijnheer P. die als vrijgezel altijd samenge-
woond had met zijn eveneens vrijgezelle broer N. en 

zus O., in het ouderlijk huis. Zij hadden alle drie een 
testament gemaakt op elkaar. Als P overleed, erfden 
N en O, als N overleed waren P en O de erfgenamen, 
en O bepaalde in haar testament dat broers P en N 
de erfgenamen waren. Niemand heeft er kennelijk bij 
stilgestaan dat één als laatste zou overlijden. En wat 
dan? Of de notaris (overleden) heeft ze erop gewezen 
en het maakte ze niet uit. Of - wat ook regelmatig 
voorkomt - ze vonden het vervelend om een keuze te 
moeten maken. P overleed dus als laatste van de drie. 
Nu het testament geen effect sorteert erft de gehele 
familie. Want er waren nog 9 andere broers en zussen, 
waarvan 1 nog in leven en 8 overleden, ieder met 
achterlating van 2, 3 en sommige 4 kinderen. 
Zo’n 20 erfgenamen. Sommige kwamen vaak bij oom 
P, andere kenden hem nauwelijks. Jammer, denk ik 
dan. Waarom niet díe personen in een testament 
benoemd die je het naast aan het hart liggen? 
Waarmee je het meeste plezier hebt gehad? Of een 
goed doel waar je achterstaat? Bovendien kun je dan 
in het testament tevens een executeur benoemen, die 
het namens de erfgenamen gaat regelen. Het maken 
van een testament voorkomt een heleboel chaos, 
teleurstelling, ongemak en kosten. Niemand komt 
tijdens uw leven te weten wie de erfgenamen zijn, 
dus er kan ook geen ruzie ontstaan met mensen die 
er misschien niet in voorkomen. U houdt het voor 
uzelf en bovendien zeggen testamenten van nog 
levende personen niets. Ze kunnen immers te allen 
tijde aangepast worden, zolang degene die het 
testament maakt nog wilsbekwaam is.

Mr. Colette A.M. Kruis Sweere, 
notaris te Noordwijk
Voorstraat 85
(t.o. Lindenplein)
ckruis@notariskruissweere.nl 
071-364010 

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
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Wandelen
Vandaag hebben we een wandeling rond Vogelen-
zang. Met 17 enthousiaste personen togen we met 
auto’s naar het beginpunt de Haarlemmerstraat in 
Bennebroek. Het is 4 graden, droog en de zon schijnt. 
We zien wel wat bevroren plassen op ons pad en 
witte hagelkorrels doen ons beseffen dat het wel wat 
vriest. Maar tegen de kou was ieder goed gewapend 
met warme jassen, handschoenen en mutsen. De 
route werd andersom gelopen omdat het Pannenland 
gesloten was. Onze eerste break hielden we bij het 
voormalige station Vogelenzang, met de wachtkamer 
als lunchroom genoten we van koffie en heerlijk 
gebak. In het restaurant was een tekst boven de deur, 
‘Het schouwspel’. dat geen theater was maar alles 
voor een open haard. Leren kuipen voor houtblokken, 
een buiten open haard. Zelfs stormlucifers waren 
hier verkrijgbaar. De wandeling gaat door de 
Amsterdamse waterleiding duinen.  We zien herten, 
water plassen prachtig blauw en een reiger, ons 
eindpunt is de Oranjekom/Oase. We bezoeken het 
bezoekers centrum, gebouwd in de stijl van de 
Amsterdamse school, waar opgezette dieren zoals 
hermelijn, winterkoning, putters, vinken, pimpelmees 

en zelfs een hert staan. Ook zien we grote pomp 
installaties voor de waterwinning en in de vijver 
zwemmen bijzondere eenden zoals Zaagbekken. 
Bij het Pannekoek restaurant genieten we van een 
kop heerlijke snert en /of tomatensoep. Gesterkt 
vervolgen we onze tocht en komen we door Buiten 
plaats Leyduin waar we ons verbazen over de enorme 
bomen. Verrassend groen op de stammen en de vele 
gedraaid gegroeide takken. Elvenbankjes versierden 
de bomen.  Prachtige foto’s zijn weer geschoten. De 
brug foto werd gemaakt door een voorbijganger. 
De stinsen planten zoals sneeuwklokjes en narcisjes 
kwamen ook weer aarzelend boven de grond en 
sommigen al in bloei, het mooie groene blad van de 
Aronskelk was ook weer weelderig aan het groeien. 
We hebben toch ongeveer 14 km gewandeld. Het 
was een prachte dag in alle opzichten. 

Dank voor het organiseren, René en Marga, van deze 
prachtige wandeling en de gezellige dag vandaag.
Graag tot de volgende keer.

Wimke Schrier



Terugblik activiteiten 
Fotowedstrijd
Op vrijdag 17 februari was de uitreiking van de 
prijzen in het Trefpunt vanwege de renovatie van de 
Wieken. Door deze wijziging kon de vertoning van 
de film ‘Leven aan de grens van het derde rijk’ geen 
doorgang vinden en wordt deze verschoven naar 
de algemene ledenvergadering op 17 maart.
Door deze verplaatsing was de opkomst niet groot 
maar het was wel zeer gezellig.
Eerste prijs:  Henk Koerten
Tweede prijs: Marga Inklaar
Derde prijs: Lien v.d. Berg
Op de foto’s staan de prijswinnaars en de foto’s 
komen te hangen in de Wieken.
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Activiteiten
Wijnproeverij 
Op 14 april is er in “de Wieken” weer een wijn-
proeverij. Gerda Vesseur neemt ons dit  keer mee 
naar Spanje. John Vesseur zorgt weer voor de 
lekkere hapjes die goed passen bij de wijn.
De kosten zijn € 12.50, aanmelden voor 10 april
via het aanmeldingsformulier activiteiten.

Kunstpresentatie door Iris Wassenaar van 
museum Bredius
Op vrijdag 12 mei om 14.30 uur in “de Wieken” komt 
kunsthistorica Iris Wassenaar een lezing geven over 
enkele kenmerken van het Bredius museum in Den 
Haag. Zij vertelt over kapotgesneden schilderijen; 
een persoon op een schilderij die ineens een andere 
kant op kijkt en zelfs een schilderij dat als bodem van 
een lade werd gebruikt. Al deze verhalen zijn een 
onderdeel van de kunstcollectie van museum Bredius. 
Bijzondere verhalen, waarin restauratie keer op keer 
een belangrijke rol speelt.
De lezing is gratis, maar u moet zich wil aanmelden 
voor 8 mei via het aanmeldingsformulier activiteiten.

Henk Koerten

Marga Inklaar (links) en Lien v.d. Berg
Jan ‘23



   Aanmeldingsformulier 55+ Noordwijk / DBO - Activiteiten  2022 - 2023 

       U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Welke activiteit   +  dag ? Locatie/tijd Datum(s) deelname vanaf... 

 
….. 

Aanmelding deelname 
 activiteiten :

55+ Noordwijk  
& DBO .…. …. ….

 ………. ………. 
 

Adres + huis nr.: 

Postcode : Woonplaats : 

Telefoon : Mob. telefoon : 

E-mail : Lid andere     
ouderenbond : > 

…………………………
.:  ………………………….

✁
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Dagtocht woensdag 5 april ’23 “ West Friesland ”  (Hoorn – Medemblik – Enkhuizen) 

stoomtram over de spoorweg uit 1887, gaan varen met het museumschip “Friesland” met een lunch aan

(toeslag € 3,00).

tarief €  85,00 (incl. toegangsbewijzen),
tarief €  50,00 (houders Vriendenloterij VIP/Museumjaar kaarten)

:  €  1

daar o.a. de tentoonstelling ‘Kunstenaarsdorpe

Datum dagtocht : wo 5 april 2023, vertrek Noordwijk :  8.30 uur, aankomst Noordwijk : ± 18.00 uur
Aanmelden voor deelname a.u.b. voor 15 maart 2023

agtocht “West Friesland”

…………. ………….

 












JA / NEE

  

✁

AAllggeemmeennee  LLeeddeenn  VVeerrggaaddeerriinngg 
 

Agenda voor de te houden Algemene Leden Vergadering op :  
 

Datum :  vrijdag 17 maart 2023  
Locatie :  De Wieken, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk 

Aanvang :  15.00 uur    (inloop vanaf 14.30 uur) 
 Toegang : uitsluitend voor leden van 55+ Noordwijk    
 

AGENDA  
 

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda  

2. Mededelingen  

3. Vaststellen notulen vorige vergadering 

4. Ingekomen stukken 

5. Wijziging statuten 

6. Rondvraag 

7. Sluiting Algemene Leden Vergadering  

aansluitend;   

Korte pauze :  koffie / thee / hapje en een drankje 

Vervolgens vertoning van de film “Leven aan de grens van het derde rijk”. Een documentaire over 

de kustdorpen en haar inwoners. Berichten rond de mobilisatie, verhalen van nabestaanden en 

onderzoekers over die tijden. Hierin komen veel van onze dorpsbewoners aan het woord. 

 

Opmerking: 

Net als voor alle activiteiten geldt, is het noodzakelijk om u ook voor bijwoning van deze Algemene 

Leden Vergadering aan te melden via het algemene inschrijvingsformulier voor activiteiten. 

Alleen op deze wijze weten we hoeveel leden zullen deelnemen en we daar wat zaalruimte, indeling 

en verzorging van hapjes en drankjes, rekening mee kunnen houden. 

Het aanmeldingsformulier treft u elders aan in deze Nieuwsbrief en kunt u verder afhalen binnen in 

de hal van zowel De Wieken en Het Trefpunt nabij de postbus van 55+ Noordwijk / KBO Noordwijk 

en aldaar ook ingevuld in de postbus deponeren. Tot slot kunt u het formulier ook downloaden via de 

KBO-website, ga daarvoor naar : www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html  

Agenda voor de te houden 
Algemene Leden Vergadering op :

Datum  : vrijdag 17 maart 2023
Locatie  : De Wieken, Wassenaarsestraat 5, 
   2201 RD Noordwijk
Aanvang  : 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Toegang  : uitsluitend voor leden van 55+ Noordwijk

AGENDA
1.  Opening door de voorzitter en vaststelling van de  

agenda
2.  Mededelingen
3.  Vaststellen notulen vorige vergadering
4.  Ingekomen stukken
5.  Wijziging statuten
6.  Rondvraag
7.  Sluiting Algemene Leden Vergadering
aansluitend;
Korte pauze : koffie / thee / hapje en een drankje

Vervolgens vertoning van de film “Leven aan de grens van 
het derde rijk”. Een documentaire over de kustdorpen en 
haar inwoners. Berichten rond de mobilisatie, verhalen 
van nabestaanden en onderzoekers over die tijden. Hierin 
komen veel van onze dorpsbewoners aan het woord.

Opmerking: Net als voor alle activiteiten geldt, is het 
noodzakelijk om u ook voor bijwoning van deze 
Algemene Leden Vergadering aan te melden via het 
algemene inschrijvingsformulier voor activiteiten. Alleen 
op deze wijze weten we hoeveel leden zullen deelnemen 
en we daar wat zaalruimte, indeling en verzorging van 
hapjes en drankjes, rekening mee kunnen houden. Het 
aanmeldingsformulier treft u elders aan in deze 
Nieuwsbrief en kunt u verder afhalen binnen in de hal van 
zowel De Wieken en Het Trefpunt nabij de postbus van 
55+ Noordwijk / KBO Noordwijk en aldaar ook ingevuld 
in de postbus deponeren. Tot slot kunt u het formulier 
ook downloaden via de KBO-website, ga daarvoor 
naar : www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html

Algemene Leden Vergadering Dagtocht woensdag 5 april 2023 “West Friesland” (Hoorn-Medemblik-Enkhuizen)



Datum dagtocht : wo 5 april 2023, vertrek Noordwijk :  8.30 uur, aankomst Noordwijk : ± 18.00 uur

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '23 April '23

 Algemene Leden Vergadering
     55+ Noordwijk   v   De Wieken  vr 14:30 17

wijziging statuten
 Bingo
     55+ Noordwijk   v   De Wieken do 14:00 2 6

 Bowlen   (All American Bowling) 
     55+ Noordwijk  v   Nwhout do 14:00 23 20

 Bridgedrive
     55+ Noordwijk   v De Wieken za 10:30 8

 Handwerken 
     55+ Noordwijk   v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21,  28 4, 11, 18, 25

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
    55+ Noordwijk  v   WZC Jeroen do 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Kaarten maken
     55+ Noordwijk v   PC Jeroen ma 13:30 6, 13, 20, 27 3, 17, 24

 Klaverjassen 
    55+ Noordwijk  v   De Wieken ma 13:00 6, 13, 20, 27 3, 17, 24

 Klaverjasdrive
   55+ Noordwijk   v  De Wieken za 10:30 18

 Konings(mid)dag
     55+ Noordwijk   v   De Wieken do 14:00 27

 Modeshow  > vd Klooster Mode
     55+ Noordwijk   v   De Wieken za 11:00 22

 Nordic Walking Club
     55+ Noordwijk   v  Duinweg wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

  Quilten
    55+ Noordwijk   v  De Wieken di 14:00 7, 14, 21,  28 4, 11, 18, 25

 Reizen > Enkhuizen-Medemblik-Hoorn
     55+ Noordwijk  v  wo 08:15 5 -  zie elders 

in de Nieuwsbrief

 Schilderen & Tekenen
     55+ Noordwijk  v   De Wieken do 14:00 9, 16, 23, 30 13, 20

 Schilderen & Tekenen
     55+ Noordwijk  v   De Wieken wo 10:00 1 5, 26

 Tai Chi
     55+ Noordwijk   v   De Wieken ma 10:30 6, 13, 20, 27 3, 17, 24

 Wandelen
     55+ Noordwijk  v   Verkadeplein di 08:45 21 18

 Wijnproeverij
     55+ Noordwijk  v   De Wieken vr 14:30 14

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '23 April '23

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken wo 13:30 1, 8, 22, 29 5, 12

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken wo 13:30 19, 26

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt vr 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken di 19:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken di 13:00 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt za 13:00 11, 25 8, 22

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 13, 27 17

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 6, 20 3, 24

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 21 18

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '23 April '23

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 6, 13, 20, 27 3, 17, 24

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 3, 17, 31 14, 28

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 6, 13, 20, 27 3, 17, 24

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Maart '23 April '23

 Biljarten (competitie)
     ANSV  *  De Wieken di 8:45 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25

 Biljarten (training)
     ANSV  *  De Wieken vr 8:45 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Bingo
     ANSV  *  Het Trefpunt do 14:00 9, 23 13

 Opa en Oma  Bingo
     ANSV  *   Het Trefpunt za 14:00 29

 Bloemschikken
     ANSV  *  Het Trefpunt wo 10:00 8 12

 Bowlen   (All American Bowling)
     ANSV  *    Nwhout do 14:00 23 20

 Haken en breien 
     ANSV   *  Het Trefpunt do 10:00 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

 Kaartjes en nog meer
     ANSV  *  Het Trefpunt ma 14:00 6, 13, 20, 27 3, 17, 24

 Klaverjassen (competitie)
     ANSV  *  Het Trefpunt wo 13:30 1, 8, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Koersbal
     ANSV  *  Het Trefpunt wo 13:30 1, 8, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Lunch
     ANSV  *  Het Trefpunt ma 12:00 vervalt vervalt

 Optreden - Shantykoor
      ANSV  *  Het Trefpunt

za 14:00 4

 Postzegel ruilbeurs
     ANSV  *  De Wieken wo 13:30 1 5

Rad van Fortuin / ANSV
     ANSV  *  De Trefpunt za 14:00 1

 Sjoelen
     ANSV  *  Het Trefpunt wo 13:30 1, 8,  22, 29 5, 12, 19, 26

Meldt u voor 55+ en/
of DBO activiteiten 
altijd aan via een 

"Aanmeldingsformulier 
55+ en DBO activiteiten 
seizoen 2022 - 2023" !

 Voor deelname aan 
ANSV-activiteiten; 

gebruik dan het 
eigen ANSV-

aanmeldingsformulier !

Deponeer het formulier in 
de juiste postbus in de 

Wieken en/of het Trefpunt.

1110

Helaas werden we onlangs overvallen 
door een mededeling van Welzijn 
Noordwijk dat het dienstencentrum 
De Wieken in februari een paar weken 
dicht zou gaan in verband met onder-
houdswerkzaamheden. 
 
Daarbij zou o.a. het verouderde ventila-
tiesysteem in het gebouw en de verlich-
ting worden vernieuwd. De accommo-
datie, eigendom van de Gemeente 
Noordwijk, stond al langer op de lijst om 
te worden opgeknapt op deze punten, 
maar nu was er kennelijk op korte 
termijn een aannemer beschikbaar 
die deze werkzaamheden zou kunnen 
uitvoeren. Door gebrekkige commu-
nicatie van de Gemeente ook richting 
Welzijn Noordwijk, werden ook zij 
plotsklaps geconfronteerd met deze 
situatie. Welzijn Noordwijk die namens 
de Gemeente het gebouw exploiteert 
en dus ons aanspreekpunt is voor het 
gebruik van de zaalruimten van zowel 
De Wieken als Het Trefpunt, heeft ons 
van deze plotselinge werkzaamheden 
op de hoogte gesteld. Echter doordat 
onze activiteiten grotendeels al tijdens 
de voorafgaande zomermaanden 
worden ingepland (zaalruimten gereser-
veerd) en er op zo’n korte termijn geen 
alternatieve ruimte beschikbaar was en/
of werd aangeboden, konden we 
-ondanks onze inzet hiervoor- nauwelijks 
een oplossing vinden om activiteiten 
toch onverminderd door te laten gaan. 
Een uiterst vervelende situatie dus voor 
alle deelnemers aan onze geplande 
activiteiten, maar zoals u duidelijk zal 
zijn, veroorzaakt door wat ons betreft 
complete overmacht.
Wat betreft Het Trefpunt staan ook 
werkzaamheden op de lijst. Op welke 
termijn deze zullen plaats vinden is 
momenteel nog niet bekend, maar het 
moge duidelijk dat wij van zowel de 
Gemeente Noordwijk als van Welzijn 
Noordwijk verwachten dat wat die 
locatie betreft de werkzaamheden 
vooraf beter worden gecommuniceerd 
en er zo nodig alternatieve ruimte 
beschikbaar zal zijn.
Jacques Berbée (penningmeester)

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

Onverwachtse 
sluiting van 
De Wieken (februari)

Dagtocht “West Friesland” 
(zie pagina 9)
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dé thuiszorgwinkel voor iedereen

OPRUIMING

Rollator ‘Streamer’
•  ultra lichtgewicht (6,1 kg)

•  7 jaar garantie
•  zeer sterk, maximaal

gebruikersgewicht 150 kg
•  zeer wendbaar door 

uniek ontwerp
•  standaard voorzien van 

afsluitbare tas met magneet-
sluiting en stokhouder
•  zachte comfortbanden
•  diverse kleuren en 

accessoires beschikbaar

Rollator

afsluitbare tas met magneet-

Onze best verkochte 
rollator

Gratis 2 weken 

proberen

•  Kortingen oplopend tot 50%

•  Opruiming op producten zoals: vaste en
mobiele telefoons, boodschappenwagens, 
wandbeugels, bedsteunen, hoofdkussens, 
kalenders en bloeddrukmeters

•  In verband met wisseling van de collectie 
40% korting op diverse sta-op stoelen
uit de showroom

Puzzel

Horizontaal
1 Druivensuiker 6 hulpdienst 12 modegril 14 edelgas 15 wereldkampioenschap (afk.) 17 Frans lidwoord 18 body 
mass index (afk.) 20 hij 21 luiaard 22 bewoner 25 krachtterm 28 hof 29 niet vet 31 idolaat 32 paardenkracht (Eng. 
afk.) 33 dierengeluid 35 de Heilige Roomse Kerk (Lat. afk.) 36 Bijbelboek Daniël (afk.) 37 Sudan (internetadres) 
38 ontvangstbewijs 40 gast 42 dag van de week (afk.) 43 hogetonenluidspreker 44 voorzetsel 46 getal 48 tele-
foonnetwerk (afk.) 51 muzieknoot 53 klein water 54 mountainbike (afk.) 56 titaan (symbool) 57 Amerikaans pers-
bureau (afk.) 58 artikel 60 fractuur 62 munt 64 benaming voor stoffen die de carbonylgroep  >C=O  bevatten 
66 gespreksgenoot 68 kanon (afk.) 69 van een (afk.) 70 gewicht 72 vogelproduct 73 Bijbelboek (afk.) 74 deel van 
de voet 76 soort ISDN-verbinding 78 in de richting van het genoemde 79 sport.

Verticaal 
1 Zwaarte 2 oude stad 3 warmte-eenheid 4 er goed uitzien 5 Zweden (internetadres) 7 voegwoord 8 schoon 9 
eten 10 voorzetsel 11 op zichzelf staand deel van een verhaal 13 lengtemaat (afk.) 16 bloembeginsel 18 zeiltouw 
19 denkbeeld 21 dokter 23 Wageningen universiteit (afk.) 24 emeritus (afk.) 26 Olympisch record (afk.) 27 plus 
30 plantaardig voedsel 34 handeling 36 behoefte aan drinken 38 wiel 39 u (verouderd) 40 gesteente 41 zeer 
lange tijd 45 injecteren 47 oplosmiddel om nagellak te verwijderen 49 medisch gespecialiseerd voedseldeskundi-
ge 50 een sport beoefenen 52 voedsel 54 rivier in Italië 55 boel 57 bovenste deel van halmen 59 etage (afk.) 
60 België 61 vogel 63 Verenigde Naties (Eng afk.) 65 luizenei 67 verstand 71 voorzetsel 74 tot afscheid (afk.) 
75 Japans toneelspel 76 mensenrechtenorganisatie (afk.) 77 briefaanhef.

Oplossing puzzel 
Oplossing puzzel 
inleveren in envelop met 
tekst buitenkant ‘puzzel’ 
in de hal van de Wieken 
of het Trefpunt in de 55+ 
box. Indien gesloten: 
Post- e/o bezorgadres 
voor de puzzeluitslag: 
55+ Noordwijk, p/a 
Willem-Alexanderpark 
10, 2202 XW Noordwijk. 
Of per e-mail: 
penningmeester@
kbonoordwijk.nl.
Uiterste inleverdatum is 
woensdag 15 maart. 
De prijs is een VVV-bon 
van € 10, - welke bekend 
wordt gemaakt in de 
volgende nieuwsbrief. 
De oplossing van de 
puzzel is: ‘Heb lief 
alsof je nog nooit bent 
gekwetst‘ en de winnaar 
van de VVV-bon is 
Dhr. J.W.Th.M. van Went, 
Clusiusweg 26, 
Noordwijk
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Samenstelling bestuur 55+ Noordwijk
Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
Dhr. T.T. van Bohemen  secretaris 
 Tel.  06 – 5382 4217
 E-mail :   secretaris@kbonoordwijk.nl
 Secretariaat 55+ Noordwijk :
 (p/a)   Zilkerduinweg 24
 2191 AM  De Zilk
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23 INGB 0003 644 769   
 t.n.v. 55+ 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. J. Giezen  E: activiteiten@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 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, 2203 BC  Noordwijk 
 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Overig
Rayonhouders:  Dhr. J.J. Groenewoud     06 197 50 676
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Janneko Giezen   071 – 36 146 11    
  06 – 54 394 556  
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl
Reizen: Janneko Giezen   071 – 36 146 11    
  06 – 54 394 556  
  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

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

ALGEMENE INFORMATIE
55+ NOORDWIJK-LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIE 
Per 1 januari 2023 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap 
€ 25,00 per persoon en voor elk volgende lid op hetzelfde adres 
€ 21,00 per persoon per jaar.

DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP 
De minimale duur van het 55+ 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 55+ Noordwijk ledenadministratie vindt u altijd achterin de 
Nieuwsbrief en op de website www.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:
April   3  15 maart
Mei    4  12 april
Juni    5  10 mei
Juli/Aug    6  14 juni
September   7  16 augustus

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

IN MEMORIAM

Dat zij mogen rusten in vrede

Dhr. J.M.C.Th. van Zwam 
Wulk 7 79 jaar

Mevr. L.P. Jelierse-van Steijn  
Graaf Albrechtstraat 31  84 jaar

Dhr. J.T. Goedemans 
Dreefkant 43 81 jaar

Dhr. A. van der Zalm 
Douzastraat 16 91 jaar

Mevr. J.A. van Rijn-Steenvoorde  
Boulevard 131 Katwijk 100 jaar 
Dhr. A. van Beelen 
Bonnikeplein 51 87 jaar

Dhr. Th.J. van Haalen 
Lavendelhof 40 90 jaar 
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 Met oa:
◆  Dagtocht West Friesland 
◆  Algemene Leden Vergadering 
 17 maart
◆  Onverwachtse sluiting 
 De Wieken in februari


