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Van de voorzitter
Alweer een maand voorbij. In die maand is veel en
weinig gebeurd: wij hebben veel thuis gezeten, en er is
dus weinig veranderd. Daarover kunnen wij mopperen,
maar wij kunnen er niets aan veranderen.

Hulp, begeleiding en zorg in
uw vertrouwde omgeving?
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

Ik ben blij
dat je hier bent

van Limburg Stirumstraat 38

Zorgeloos
van idee
tot thuiskomst
2201 JPgenieten,
Noordwijk
071 3612661

WONEN • ZORG • WELZIJN

www.beddenspecialist.nl/verkade

somethingblue@travelcompany.nl - 06 53 62 20 51

Daarom kiest u voor
RegioBank

Bij u in de buurt

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Bovendien gaan Ansv en wij ook bekijken of wij in de
zomer misschien iets kunnen organiseren om u te compenseren voor al die “vrije”dagen die u nu heeft. Natuurlijk
ook weer onder voorbehoud dat dit toegestaan wordt.
Ik heb mij in mijn hele leven nog niet eerder zo onzeker
gevoeld als het gaat om het nemen van beslissingen, dat
zult u ongetwijfeld ook hebben, maar het voelt vreemd
aan. Ter compensatie hebben wij – als bestuur – nu wel
veel tijd om na te denken wat wij volgend seizoen gaan
doen en dat kan mooie ideeën opleveren. Daar zult u nog
even op moeten wachten dus u heeft iets om naar uit te
kijken.
Beste mensen, maak er het beste van en laten wij hopen
op weer een maand mooi weer, want dat maakt wachten
net iets prettiger.
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

Diamanten huwelijk
Het adres voor de aankoop &
onderhoud van uw ﬁets en
natuurlijk ook uw E-bike

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Gelukkig lijkt het of er nu toch voorzichtig dingen ten
goede gaan keren. Wij kunnen bijvoorbeeld weer naar de
kapper. Ik las in de krant dat vooral de mannen in de rij
stonden om hun veel te lange haar te laten kortwieken.
De dames onder ons, weten nu zeker of hun kapper een
goede knipper is, want als het nog steeds goed zat (wel
wat anders dan wat normaal was) dan weet hij, of zij hoe je
een coupe goed knipt. Op die manier hebben wij allemaal
iets geleerd. Een verandering ten goede is ook, dat er
binnenkort voorzichtig gekeken wordt of al activiteiten
kunnen worden opgestart. U begrijpt dat dat nog heel erg
onzeker is. Wij weten niet of de accommodatie zo kan
worden ingericht dat het ook mogelijk is om elkaar te
treffen… En daarbij komt ook nog, of wij de moed hebben
om u daarvoor uit te nodigen en of u de moed heeft om
bij elkaar te komen. Wat gek eigenlijk dat wij na een paar

maanden over dit soort dingen al heel anders zijn gaan
denken.

HET ADRES VOOR
AANKOOP & ONDERHOUD
VAN UW FIETS EN NATUURLIJK
OOK UW E-BIKE

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.
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Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee
+31(0)71
- 3612826 •45
www.mooijekind-fietsen.nl
Profile Mooijekind
| Schoolstraat
| Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl
info@mooijekind-fietsen.nl

Op zondag 14 juni 2020 zijn de KBO-vrijwillegers Aad en
Joke Meijer-van Gilswijk 60 jaar getrouwd. Velen van u
zullen hen kennen vanuit de Wieken en het Trefpunt waar
ze meehelpen met het bargebeuren. Wij wensen Aad en
Joke nog heel veel goede jaren samen en dat wij ze nog
maar vaak in de ouderencentra mogen ontmoeten.
Vanwege het coronagebeuren zal het gevierd worden
in beperkte kring maar een kaartje naar Abraham
Rademakerstraat 3, 2203GR Noordwijk zal zeer op prijs
worden gesteld.
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Rijbewijskeuring
Veranderingen bij het CBR heeft er voor gezorgd
dat er nu veel meer werk verricht moet worden.
Vroeger was er 1 formulier maar nu kunnen er
soms wel tot 7 formulieren zijn want voor elke
medische aandoening is er nu een formulier. Het
kan mogelijk zijn dat door deze formulieren per
persoon meer tijd nodig is waardoor de afspraak
kan uitlopen. Indien u een afspraak bij Stichting
MediPartners Nederland in het Trefpunt wilt
maken dan is het volgende telefoonnummer
beschikbaar 071 5728434. Hier kunt vragen wat
u mee dient te nemen naar de keuring.

‘Wij nemen uw zorg uit handen
op het moment dat u dat nodig heeft’.
Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Ivonne Clemens
Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Ziek?

Ons restaurant is
dagelijks geopend van
16.00 – 22.00 uur

Mededeling

Mei ‘20
I.v.m. de huidige situatie
met het coronavirus is
het restaurant gedeelte
tot nader order gesloten !
U kunt wel gebruik maken van
onze bezorgservice of afhaal.
Gezondheid van u zowel als
onze medewerkers staat
daarbij voorop.
Met vriendelijke groet,

TONG AH

 071 – 36 129 82

U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt?
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – een
zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat Mevrouw
J.G. Lindhout (tel. 071 8885409) deze taak op zich wil
nemen. Wij heten haar van harte welkom in de groep
vrijwilligers. Als u zelf of een van uw naasten is ziek en
verlangt naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw
Lindhout. Zij maakt dan met u een afspraak.

Activiteiten nieuws
Ik weet niet of de kop van dit bericht eigenlijk wel goed
gekozen is, maar ik stel me voor dat een groot aantal
lezers daar toch met de nodige nieuwsgierigheid in
geïnteresseerd zijn. We zijn immers al weer een ongekend lange tijd verstoken van allerlei leuke activiteiten
die normaal gesproken regelmatig plaats vinden.
Op moment van schrijven van dit bericht (half mei) tikken
we de 8 weken aan en het einde lijkt helaas nog niet in
zicht.
Allemaal kijken we uit naar het moment dat de huidige
corona-beperkingen ook voor onze activiteiten weer
enigszins zullen worden versoepeld, waarbij we beslist
rekening zullen moeten houden dat bepaalde activiteiten
wellicht eerder en andere pas later kunnen worden
opgestart in verband met het niet kunnen voldoen aan de
vereiste corona bepalingen (o.a. wegens; afstand houden,
aantal personen van een groep etc.).

gevolgen van corona-besmettingen en dat maakt je toch
bewust van het feit dat je daar zeker niet lichtzinnig mee
om dient te gaan.
Ondanks alle beperkingen en daarmee de grote onzekerheden die er momenteel zijn, wordt achter de schermen
echter wel degelijk gewerkt om, zodra er weer mogelijkheden zijn om op te starten, dit ook te gaan doen. Ook de
voorbereidingen voor het nieuwe activiteiten-jaarboek
(seizoen 2020-2021) gaan onverminderd door, want op
enig moment komen we vast en zeker weer uit bij het licht
dat schijnt aan het einde van deze coronatunnel.
Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende weken
met betrekking tot het weer openstellen van o.a. de
buurthuizen waarvan wij voornamelijk gebruik maken,
hopen we in de eerstvolgende Nieuwsbrief die eind juni
weer bij u op de mat zal vallen, meer positief nieuws te
kunnen melden over het weer opstarten van verschillende
activiteiten. Maar op dit moment is daar helaas nog weinig
zinnigs over te zeggen

Het wordt dus ongetwijfeld nog wel een lastige opgave om
dusdanige omstandigheden voor de uiteenlopende
activiteiten te creëren zodat we voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen en we daarbij ook zelf echt het juiste
gevoel krijgen dat we weer in een vertrouwde omgeving
kunnen verpozen. Het zoveel mogelijk uitsluiten van
gezondheidsrisico’s voor een ieder staat daarbij als hoogste
prioriteit op de kaart.
Maar dat vraagt ook de serieuze medewerking van alle
betrokkenen, want onachtzaamheid van de eigen gezondheid en/of het verhullen daarvan brengt mogelijk anderen
nodeloos in gevaar.
Velen van ons hebben helaas in de afgelopen periode op
enige afstand of zelfs heel nabij kennis gemaakt met de

Misschien nog enkele handige tips voor u :
Bingo-liefhebbers die beschikken over een internetverbinding en bijv. een laptop of tablet, kunnen eens de website
van de Unie KBO bezoeken om gratis mee te spelen met de online thuisbingo. Via onderstaande link komt u op de
informatie pagina hierover en daar vindt u ook de link om naar de feitelijke bingo-pagina te gaan.
zie: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/doet-u-mee-met-de-nationale-thuisbingo-2/
Unie KBO/ KBO-PCOB is onlangs ook gestart met een hulplijn (Digibellijn) voor senioren met al hun ‘digitale’ vragen over
onder meer beeldbellen, Whatsapp en werken met een tablet. Tabletcoaches die senioren helpen digivaardig te worden
en te blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en ondersteuning bieden. De KBO-PCOB Digibellijn is
te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur via telefoonnummer
030 - 3400 660.
Meer informatie hierover via: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-start-digibellijn/
Jacques Berbée

MANIFEST

Puzzel

Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land
hebben opgebouwd!
Ouderen bouwden onze samenleving op en dragen dagelijks op vele manieren bij aan ons land. Ze zijn
onze opa’s, oma’s, vaders en moeders, broers en zussen. Er klinken in deze crisis echter steeds vaker pijnlijke woorden over onze senioren. Voor de een zijn kwetsbare ouderen ‘dor hout’ dat door het coronavirus
wordt gekapt. Anderen houden het iets beschaafder en pleiten voor een 60-min-samenleving en leeftijdsgrenzen bij het heropenen van de horeca.
We merken dat de saamhorigheid en solidariteit van de eerste fase van deze crisis onder druk is komen
te staan. We vrezen dat wat nu alleen nog maar sporadisch wordt geopperd zomaar gemeengoed kan
worden. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Voor ons
is dat een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte.
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Gert-Jan Segers, ChristenUnie
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Uiterste inleverdatum is
woensdag 10 juni.
De prijs is een VVV bon
van € 10, - welke bekend
wordt gemaakt in de
volgende nieuwsbrief.
De oplossing van de
vorige puzzel is:
‘voorjaarsboeket‘ en
de winnaar van de VVV
bon is dhr. C.W.A.J. Spruijt.
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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 puzzel-uitslag:
KBO Noordwijk, p/a
Willem-Alexanderpark 10,
2202 XW Noordwijk
Of per e-mail: penningmeester@kbonoordwijk.nl
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Jan Slagter, Omroep MAX
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Als we het in het maatschappelijke debat over onze ouderen hebben, dan gaat het over mensen die onze
samenleving na de oorlog hebben opgebouwd. Het gaat over de generatie die onze welvaart en vrijheid
in de schoot heeft geworpen. Ouderen aan wie we zoveel te danken hebben en die ons land dagelijks
veel bieden. Het is een kwestie van beschaving om in deze crisis pal voor hen te staan.

Manon Vanderkaa, KBO-PCOB
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Dit is het moment om de grote waarde van onze ouderen te onderstrepen. Zij kunnen, mogen en willen
nog volop bijdragen aan onze samenleving. Dit is het moment om duidelijk te maken dat we bij het zetten van nieuwe stappen niemand zullen achterlaten. Wij roepen iedereen die zich in het maatschappelijke
en politieke debat mengt op om zich ook uit te spreken: geen wederopbouw zonder de mensen die ons
land eerder hebben opgebouwd!
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In deze coronacrisis laten we niemand in de steek en hoort iedereen – ongeacht leeftijd – er helemaal bij.
In de komende periode van heropening mag niemand worden voorgetrokken en niemand worden afgeschreven.

Als er ergens wordt geleden in deze crisis dan is dat zeker ook door ouderen. Er is geweldige zorg in verpleeghuizen en buurten, maar de eenzaamheid valt veel ouderen heel zwaar. Des te belangrijker dat de
positie van mantelzorgers en familieleden zwaar weegt en dat er gezocht wordt naar veilig contact met
hun geliefden in isolement. Ouderen willen niet alleen dagen aan hun leven toevoegen, maar ook leven
aan hun dagen.
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Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken plaats over de vraag of een kwetsbare oudere nog naar
de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het gezondheidsrisico - ook voor het personeel - en de kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken die volop
worden gevoerd, maar dat mag nooit een gesprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet altijd
een gesprek mét ouderen zijn. En altijd een gesprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk leven
waardevol is.
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Uit de grond van ons hart en op grond van alles waarin we geloven, zeggen we hier luid en duidelijk: we
gaan dit land niet opnieuw opbouwen zonder de mensen die dit land al eerder hebben opgebouwd! Zij
zijn nu van onschatbare waarde en dragen elke dag bij.

In ons dagelijks leven maken wij ons steeds sterk voor de belangen van ouderen. Al eerder hebben wij
onze krachten gebundeld en stelden we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ op. Al onze aanbevelingen
hebben daarna een plaats in het huidige regeerakkoord gekregen. Nu is het opnieuw van belang om onze
handen ineen te slaan en duidelijk te maken dat juist ook nu onze ouderen het recht hebben op bescherming, perspectief en op de ruimte om waardig ouder te worden.
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Horizontaal
1 Eenvoudig houten gebouw 6 ongewenste planten 12 clown 14 insect 15 Roemenië (internetadres) 17 bijwoord 18 literatuur prijs 20 lichamelijk gehandicapte (afk.) 21 muzieknoot 22 parachuteren 25 delen van bloeiende planten 28 azijn 29
wateroppervlak in de tuin 31 luizenei 32 muzieknoot 33 als gast 35 kwelgeest 36 astronomische eenheid (afk.) 37 Somalië
(afk.) 38 gewas 40 deel van een gebit 42 voorzetsel 43 insect 44 klaar 46 zekering 48 van adel 51 Amsterdamse tijd (afk.) 53
meisjesnaam 54 stel 56 Europees record (afk.) 57 geheel 58 natuurlijke ontspanning 60 aanbouw aan de tuinzijde 62 Duitser
afkomstig uit het voormalige Oost-Duitsland 64 een vlak vullen met lijnen 66 cliënten 68 sciencefiction (afk.) 69 ruimtelijke
ordening (afk.) 70 klein chemisch afval (afk.) 72 universiteitsdocent (afk.) 73 minidisk (afk.) 74 mijnheer 76 paar 78 een beetje
scheel kijken 79 uit een bepaalde windstreek.
Verticaal
1 Randen met bloemplanten 2 voorzetsel 3 tuingereedschap 4 snaarinstrument 5 als boven (Lat. afk.) 7 namiddag (afk.)
8 gewicht (afk.) 9 in grote hoeveelheid neerkomen 10 oudste stad 11 natuurgebied aan zee 13 persoonlijk voornaamwoord
16 regelmaat 18 specerij 19 horeca beroep 21 vogel 23 onzes inziens (afk.) 24 Bijbelboek (afk.) 26 lage rivierstand (afk.)
27 persoonlijk voornaamwoord 30 soort garagedeur 34 grasveld in de tuin 36 wereld 38 vluchtige stof 39 vruchtennat
40
bijwoord
41 plek in de heuvels 45 tuinwww.ruiterpuzzel.nl
accessoire 47 levendige klanken voortbrengen 49 onder het1genoemde 50
klass
tuin 101
schubvleugelig insect 52 tuingrondstof tegen
vorst 54 mening 55 zeezoogdier 57 adem 59 sportclub (afk.) 60 Selenium (afk.)
info@ruiterpuzzel.nl
61 oude lengtemaat 63 stil (afk.) 65 bedwelming door drank 67 vervoermiddel 71 inhoudsmaat (afk.) 74 uitroep 75
muzieknoot 76 schoolonderzoek (afk.) 77 lage druk (afk.).
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De Babbelbus
Beste lezer,

(ECLI:NL:GHARL:2020:3250)
Dochter X heeft in december 2013 de zogenaamde
jubelton ontvangen: € 100.000 voor de eigen woning.
X heeft die schenking niet alleen voor de toekomstige
verbouwing van haar huis gebruikt maar daar ook verbouwingsfacturen mee betaald die al van vóór de schenkingsdatum waren. De Inspecteur van de Belastingdienst stelt
dat daarvoor de vrijstelling niet geldt en er dus schenkbelasting verschuldigd is.
De Rechtbank was het daar in 2019 niet mee eens en gaf
X gelijk in haar discussie met de Belastingdienst. Het Hof
heeft in hoger beroep gesteld dat de enkele omstandigheid dat een begiftigde uitgaven voor verbetering of
onderhoud van een eigen woning aanvankelijk financiert
uit eigen middelen of een daartoe aangegane lening en
pas nadien de schenking ontvangt zodat de uitgaven ter
zake van de verbetering of het onderhoud niet van meet af
aan zijn voldaan uit de geschonken gelden, niet in de weg
hoeft te staan aan de toepassing van de éénmalige
verhoogde vrijstelling van de eigen woning. MAAR de
vrijstelling wordt alleen toegepast als de begiftigde
aannemelijk maakt dat zij al ten tijde van het voldoen van
de kosten van verbetering en onderhoud het oogmerk had
om die kosten te financieren uit de schenking en de
schenking door de schenker ook daadwerkelijk is gedaan
ter uitvoering van dit oogmerk. Hoewel X stelde de
verbouwing pas te hebben laten doorgaan na overleg met
haar (inmiddels overleden) vader die zei dat het “financieel
allemaal wel goed zou komen”, en dat zij niet tot de
verbouwing zou hebben besloten als haar ouders dit niet
zouden financieren, vond het Hof dat zij niet (voldoende)

ren?
Ons project
van een rolstoelbus met
rveombouwen
Rese(het
tussenwand)
is
klaar!
0
088 - 800 7 8 0
l
e
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De babbelbus bied iedereen die zijn/haar partner/kind/
www.atax.nl lang niet heeft gezien de
kleinkind/familie/vrienden
mogelijkheid om elkaar in deze bus met afscheiding toch
even te zien om met elkaar te kunnen praten.
Deze dienst wordt belangeloos ter beschikking gesteld
door de A-Tax Groep, deze is voor iedereen beschikbaar
(ook voor verzorgingshuizen/instellingen) en is rolstoel
toegankelijk
Reserveren?
Bel 088 - 800 7 800
www.atax.nl

IN MEMORIAM
Dhr. J.L. de Geus

Wassenaarsestraat 16

68 jaar

Mevr. H.R. Hak-Pijlman

Zonnekant 13

83 jaar

Mevr. P.M. van der Meer

van Galenstraat 1

75 jaar

Mevr. P.A. Duijndam-Wijnands Groot Hoogwaak 161

92 jaar

Mevr. M.C. Caspers-Floris

van de Mortelstraat 144

82 jaar

Mevr. H. Wassenaar-Hoofd

An van Gilshof 60

87 jaar

Dhr. W. Caspers

W.H. van Konijnenburgstraat 48

78 jaar

Dhr. P.C.J. Janson

Duinweg 44

91 jaar

Dhr. P.M.C. Tetteroo

van Panhuysstraat 60

75 jaar

Dhr. J.L. de Geus

Wassenaarsestraat 16

68 jaar

Mevr. E.J. Breukers-Kuppens

Stakman Bossestraat 22

80 jaar

Mevr. N. van Loe-Smit

Jeroenspark 1 k401

89 jaar

niet is gebleken dat zij onvoldoende eigen middelen had.
X wordt in het ongelijk gesteld: de vrijstelling wordt niet
toegepast.

Rechtbank Den Haag 7-2-2020, nrs C/09/568426 ea
(ECLI:NL:RBDHA:2020:1044)
M en V liggen in echtscheiding. In 2006 hebben zij huwelijksvoorwaarden gemaakt in verband met hun huwelijk
op 2 juni 2006. Uiteindelijk zijn zij echter pas in 2009
getrouwd. Vraag is of de huwelijksvoorwaarden geldig
zijn gesloten. De Rechtbank oordeelde van niet omdat
de vermogensrechtelijke situatie in 2006 heel anders was
dan in 2009, en partijen tussen 2006 en 2009 niet meer
over de huwelijksvoorwaarden gepraat hebben. Daarmee
is volgens de Rechtbank niet vast komen te staan dat zij
hebben bedoeld de huwelijksvoorwaarden ook van
toepassing te laten zijn op het huwelijk in 2009.
Twee “gevaarlijke” uitspraken in die zin dat de uitkomst
anders is dan je redelijkerwijs zou verwachten. Wees dus
op uw hoede. Ga geen verplichtingen ten aanzien van de
eigen woning aan vóór de schenking en sluit de huwelijksvoorwaarden zodra zeker is dat het huwelijk op korte
termijn doorgaat.

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

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 bovengenoemde 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 contributienota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging vindt
plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en
Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden
10 x per jaar op vaste datums verspreid.
Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met:
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58
• dhr. J. J. Groenewoud, tel. 06 197 50 676

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie
Per 1 januari 2020 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap € 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

Volgende Nieuwsbrieven

Kopij inleveren bij:
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
		Nummer
Juli/augustus		 6			
September		 7			
Oktober		 8			
November		 9			
December		 10			

uiterste inleverdatum:
10 juni
12 augustus
9 september
14 oktober
11 november

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

Samenstelling KBO-bestuur
Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter				
071 36 466 46
E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
P. Caspers
secretaris a.i.
E: secretaris@kbonoordwijk.nl
J.M.J. Berbée
penningmeester		
071 36 138 58
Ibannummer: NL23INGB000 3644769
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
Ouderen-adviseurs
Mw. Lilian Blom-Witlox E: lilianblom@gmail.com
		 06 39624600
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
Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
Mw. M.M.F. v. d. Burg 		 E: wmo@kbonoordwijk.nl		
		 071 36 160 84
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

Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen...

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

