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Daarom kiest u
voor RegioBank

Eindelijk kunnen weer activiteiten binnen worden
georganiseerd. Weliswaar onder voorwaarden, maar
toch… Eindelijk lijkt het erop dat wij weer bij elkaar
kunnen komen en samen activiteiten ondernemen en
met elkaar bijpraten. Eindelijk durft Annie het aan om
een reis te organiseren, weliswaar onder voorwaarden.
Eindelijk lijkt het gewone leven weer dichterbij te
komen.
Geniet u daar ook zo van? We zullen wel zorg voor elkaar
moeten blijven hebben, zodat wij voorkomen dat wij
besmet worden, of anderen besmetten. Dat is een vorm van
begaan zijn met elkaar. Vorige zomer leek het erop dat
Corona onder controle was, maar dat bleek achteraf toch
niet helemaal het geval te zijn. Misschien niet alleen doordat
wij met elkaar toch wel wat onvoorzichtig waren geweest,
maar wij hebben ervan kunnen leren dat wij niet te snel het
gevoel mogen hebben dat alles onder controle is. Gelukkig
zijn velen van ons gevaccineerd, maar niet iedereen! Nu mag
natuurlijk ieder voor zich weten of hij/zij het vaccin wil
hebben, maar – net zoals je je laat vaccineren tegen
tropische ziekten als je naar de tropen gaat – moeten wij
in deze tijd voorzorgsmaatregelen nemen opdat wij zelf
of anderen niet besmetten. Hopelijk hoeft dat niet meer
zo lang te duren, maar voorlopig is het niet anders.
Natuurlijk zijn wij alweer aan het nadenken welke
activiteiten wij volgend jaar gaan organiseren.

Baron S de L Wyborghstraat 1, 2225 TD KATWIJK ZH
Sint Jeroensweg 16, 2201 NX Noordwijk
T (071) 401 65 45 KATWIJK ZH
T 071-4016545 Noordwijk
I www.ancora.nl
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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
Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl
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Van de voorzitter

Ancora Adviesgroep

IVONNE

KBO Noordwijk

Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee
+31(0)71 - 3612826 • www.mooijekind-fietsen.nl

info@mooijekind-fietsen.nl

Net als alle voorgaande jaren vraag ik u ook nu weer of er
activiteiten zijn die wij niet aanbieden, maar die u graag
zou willen doen. Helaas krijgen wij daar weinig reacties
op, waardoor wij gaan denken dat wij zo geweldig zijn dat
wij alles weten…. Zoveel zelfoverschatting hebben wij
gelukkig niet, dus vraag ons alstublieft wat u graag zou
willen. Wij gaan dan kijken hoe wij dat kunnen realiseren.
Bel of mail Annie of Janneko, dan bent u direct op de
juiste plek. Misschien heeft u een idee wat wij deze zomer
zouden kunnen doen, wij hebben elkaar in de winterperiode niet vaak kunnen zien, misschien kunnen wij dat in
de zomer een beetje inhalen. Wij zien uit naar uw reacties!
Heeft iemand van u een hobby waarover u anderen graag
wilt vertellen, laat het ons weten, dan kunnen wij kijken u
dat het beste vormgegeven kan worden.
Misschien moeten er foto’s worden gemaakt om uw
verhaal te ondersteunen, misschien moet er een opstelling
worden gemaakt om voorwerpen te laten zien, misschien
moet er een geluidsinstallatie worden aangepast om
dingen te laten horen…. Met elkaar kan dan een prachtige
bijeenkomst worden gemaakt waarvan iedereen kan
genieten. Wees niet te bescheiden, want een gepassioneerd mens weet anderen altijd te boeien.
In ben heel erg benieuwd naar uw inbreng en verheug
mij er nu al op!
Baukje Mulder-Veenema, voorzitter

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. J. J. Groenewoud, tel. 06 197 50 676
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
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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

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.

Vandaag wil ik graag met u een zeer recente uitspraak van
de Hoge Raad bespreken. Wat was de casus? Een man (met
een vermogen van € 150 miljoen) en een vrouw (met een
vermogen van € 1 miljoen) hebben kort vóór het huwelijk
in hun huwelijkse voorwaarden bepaald dat elke gemeenschap van goederen is uitgesloten, doch met uitzondering
van het saldo van een specifieke bankrekening ten name
van de man en/of vrouw. In dezelfde periode heeft de man
een bedrag van € 10 miljoen overgemaakt naar deze
rekening. Naar aanleiding hiervan heeft de inspecteur van
de Belastingdienst een aanslag schenkbelasting aan de
vrouw opgelegd naar een verkrijging van € 5 miljoen.
De vrouw stapt naar de Rechtbank. De Rechtbank vond in
2018 dat er geen sprake is van een schenking. Omdat het
hier om boedelmenging gaat, dat is onbelast. Zo kan men
bij huwelijksvoorwaarden ook onroerend goed zonder
overdrachtsbelasting op elkaars naam krijgen!
De Belastingdienst ging in 2019 in hoger beroep bij het
Hof. Het Hof was het met de Recht- bank eens. Tijdens het
huwelijk kan (afgezien van wijziging van de huwelijkse
voorwaarden) niet worden overgegaan tot beëindiging
van de beperkte gemeenschap. Dat brengt mee dat zolang
de beperkte gemeenschap bestaat, niet bekend is wat de
echtelieden aan het einde van de gemeenschap kunnen
verdelen. De omvang van de beperkte gemeenschap kan
immers aan het einde van de gemeenschap zijn toe- of
afgenomen, bijvoorbeeld door goede dan wel slechte
beleggingen. Er is dan op het moment van het aangaan
van het huwelijk geen sprake van een voltooide vermogensverschuiving,en dus niet van een schenking.
De Belastingdienst ging in cassatie. Op 7 mei jl. heeft de
Hoge Raad het cassatieberoep van de Belastingdienst
ongegrond verklaard. De Hoge Raad heeft daartoe onder
meer het volgende overwogen: bij het aangaan van een
algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden
voltrekt zich nog niet de eenzijdige vermogensverschuiving die kenmerkend is voor een bevoordeling door
schenking, en daarmee tevens voor de verkrijging door

schenking in de zin van de Successiewet. De ‘bevoordeelde’
echtgenoot (in casu de vrouw) kan de huwelijksgemeenschap niet eenzijdig beëindigen en zolang de huwelijksgemeenschap in stand blijft kan zij over het voordeel dat
de boedelmenging voor haar meebrengt niet beschikken
als een haar afzonderlijk toekomend vermogensbestanddeel. De Belastingdienst heeft ook niet gesteld dat het hier
om een schijnhuwelijk zou gaan, waardoor bij een snelle
scheiding mevrouw met € 5 miljoen zou vertrekken.
Daarnaast kende de Hoge Raad belang toe aan de omstandigheid dat de huwelijksgemeenschap een blijvende
rechtsverhouding meebrengt die als gevolg van baten en
lasten die van beide zijden kunnen opkomen tot verdere
vermogensverschuivingen tussen de echtgenoten kan
leiden zodat het resultaat van die vermogensverschuivingen pas bij het einde van de huwelijksgemeenschap
kan worden vastgesteld. Het oordeel van het Hof dat de
inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat zich bij het
ontstaan van de huwelijksgemeenschap een vermogensverschuiving heeft voorgedaan waarbij de vrouw ten laste
van de man is verrijkt met een bedrag gelijk aan de helft
van het toen op de bankrekening staande saldo geeft niet
blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
(uit Notamail 10-5-2021 HR 7 mei 2021, nr 20/00171
(ECLI:NL:HR:2021:708))

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

KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelenActiviteiten
en vervoer.
ONDER VOORBEHOUD
Activiteit, organisatie
Naam: & locatie

Bingo

KBO v Adres:
De Wieken

Fietsen

KBO v Postcode:
De Wieken

Handwerken

KBO v De Wieken

Jeu de Boules
(Jeroenspark
1)Organisatie:
Huishoudelijke
hulp
KBO v WZC Jeroen
Nordic Walking
Klacht:Club
KBO v Duinweg (Malotepad)

Schilderen & Tekenen
KBO v De Wieken
Sociëteit/Bijpraat- & Borreluurtje
KBO v De Wieken
Sportief Wandelen
KBO v Vuurtorenplein
Tai Chi
KBO v Hulpmiddelen:
De Wieken
Wandelen
KBO v Klacht:
Verkadeplein

dag

van tijd

Juni '21

Juli '21

do

14:00

wo
Woonplaats:

13:30

23

di

14:00

1, 8, 15, 22, 29

6, 13

do

13:30

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

wo

13:30

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

do

14:00

3, 10, 17, 24

1, 8, 15

vr

15:30

18

2, 16

do

10:45

3, 10, 17, 24

1, 8, 16, 22, 29

ma

10:30

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

di

08:45

15

Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten 2021

Exacte datums nader te bepalen,
zie ook elders in de Nieuwsbrief

U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden !

21
Telefoonnr.:

# Naam van de activiteit + dag

Fotografie
DBO  Vervoer/
Het Trefpunt
pasnummer:
Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Rijbewijs keuring op afspraak
DBO  Het Trefpunt
Handtekening:
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt

dag

van tijd

di

10:00

do

10:15

ma

14:00

14, 28

di

10:00

15

10:00

7, 14, 21, 28

ma
Datum:
vr
di

>

2

>

3

>

4

>

5

>

Juni '21
8

Let op :
Voorbeeld

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 elders in de Nieuwsbrief van mei 2021 of
via de website : www.kbonoordwijk.nl/activiteitenprogramma.html

Juli '21
13

Exacte datums nader te bepalen,
zie ook elders in de Nieuwsbrief

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

12, 26

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

20…….

Naam + voorletters *) Dhr. / Mevr. :
5, 12, 19, 26

Postcode :
Exacte datums nader te bepalen,
zie ook elders in de Nieuwsbrief

Telefoon :

Sport & Spel voor 55+
do u dit a.u.b.
19:00
is belangrijk
om uw klachten te melden, doet
zo snel mogelijk.
DBO  Het
Gymzaal
Stijntjesduin
Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente
Attentie :of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats
besproken
en problemen
signaleren.
voor deelname
aanworden
alle activiteiten
dient
u zich tijdig vooraf schriftelijk aan te melden !

Lid van :

✁

Het Trefpunt : van 9 t/m 27 augustus 2021

Woonplaats :
Mob. telefoon :

E-mail :

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

Dit formulier kunt u in een van de DBO-brievenbussen deponeren in de hal van De Wieken en Het Trefpunt!
Voegt udienstencentra
indien nodig de beschrijving
vanDe
uwWieken
klacht op: meer
in gesloten
van papier
19 julitoe,
t/mbij6elkaar
augustus
2021enveloppe.
Zomersluiting
:

Gevaccineerd ? : JA / NEE *)

Adres + huis nr.:

12:00
13:30

1

>

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD
Activiteit, organisatie & locatie

Locatie/tijd Datum(s) deelname vanaf...



Geb. dd. : .…. - …… -

*) KBO-Noordwijk / ANSV / WN-donateur / n.v.t.

>

Lid nr. :

19…….

…………………………………

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

Puzzel

Activiteiten
Fietsen
Nu bijna iedereen een vaccin heeft gehad en de versoepelingen door worden gezet en de terrassen ook weer
open zijn, is mij gevraagd of er nog gefietst gaat worden.
Nu ik heb er ook wel zin in, een mens moet toch in
beweging zijn en blijven nietwaar. Ik ga weer een paar
routes bekijken. De vorige keer waren er wel een paar
lange ritten bij hoorde ik, dus nu maar iets kortere tochtjes.
Als je niet alleen in de Bollenstreek wil fietsen dan kom je
toch al gouw in de omgeving het Groenehart achter Leiden
terecht. We gaan er weer aan werken en noteer alvast de
volgende data’s in je agenda:
23juni, 21 juli, 25 augustus en 22 september.

BEWOLKT
BRIES
BUIEN
CONDENSATIE
CYCLOON
DONDERWOLK
DROOG
GRIJS
HAGEL
IJSKRISTAL
KORRELSNEEUW
LUCHT
LUCHTVOCHTIGHEIDMOTREGEN
NIMBOSTRATUS
ONWEERSBUI
ORKAAN
REGEN
ROLWOLK
SLUIERWOLK
SNEEUW
STOFDEELTJES
STORING
THERMIEK
TROPOSFEER
UITREGENEN
VALSTREPEN
WATERDRUPPEL
WEER
WEERBEELD
WERVELWIND
WIND
WOLK
WOLKBREUK
WOLKEN
WOLKENFLARDEN
WOLKENVELDEN
ZONNIG

Ik hoop u weer te mogen ontmoeten!
Groetjes Leo
Fotoclub
Op dinsdag 8 juni komt de fotoclub bijeen in het Trefpunt
10.00 uur onder het genot van koffie/thee om elkaar weer
te ontmoeten en vooruit te kijken waar we in september
mee beginnen.
Leesclub
Dinsdag 15 juni komt de leesclub om 10.00 uur in de
Wieken bij elkaar onder het genot van koffie/thee om de
start in september te bespreken en met welke boeken we
het dit jaar gaan doen.

© ruiterpuzzel.nl
In elk woord zitten minstens twee letters die maar op een manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven
woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over, deze vormen samen de oplossing.
Veel puzzelplezier.

De binnenactiviteiten zijn weer begonnen en
wel met kunstgeschiedenis en zoals jullie op
de foto kunnen zien alles coronaproof.

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 16 juni. De prijs is een VVV bon van € 10, - welke bekend wordt gemaakt in de volgende
nieuwsbrief.
De oplossing van de puzzel is: ‘roodborsttapuit‘ en de winnaar van de VVV bon is Mw. M.E.A.M. Heemskerk-Caspers,
Kerkstraat 55, Noordwijk.

Activiteiten starten weer op - deel 2
Dagtocht augustus
Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de
coronabeperkingen, zijn we van plan om op woensdag
4 augustus aanstaande een werkelijk prachtige dagtocht/
bootreis te organiseren, waarin u de hele dag aan boord
van een mooi schip zult kunnen vertoeven en meerdere
interessante plekken zult aandoen. De boot vertrekt om
10.00 uur en brengt u om 18.00 uur weer terug bij de
haven van vertrek.
Kortom, een vrijwel volledig verzorgde dag, inclusief
busvervoer, bootreis, lunch etc.
In de volgende Nieuwsbrief hopen we meer details over
deze dagtocht te kunnen melden alsook de aanmelding
hiervoor te kunnen openen via een afzonderlijk
aanmeldingsformulier.

In de agenda van deze Nieuwsbrief worden langzaam maar
zeker weer een aantal datums genoemd die zonder
tegenbericht ook weer als feitelijke datums kunnen
worden gelezen waarop activiteiten daadwerkelijk weer
gaan plaats vinden.
Zoals eerder aangegeven is het absoluut noodzakelijk dat u
zich voor elke activiteit waaraan u wilt deelnemen, tijdig
schriftelijk moet aanmelden via het daarvoor bestemde
Aanmeldingsformulier.
U treft dit formulier ook nu weer in deze Nieuwsbrief aan.
Dus een oproep aan u om u in elk geval aan te melden als u
ergens aan deel wilt nemen. Ook voor activiteiten die nog
zonder datum in de bijgaande agenda van deze
Nieuwsbrief worden genoemd. Zodra er voldoende
aanmeldingen zijn ontvangen en er datums zijn ingepland,
zult u hierover dan rechtstreeks geïnformeerd worden
waarna uw deelname dan in overleg definitief kan worden
gemaakt.

Tot slot een vriendelijk doch dringend verzoek; houdt u
a.u.b. aan de gestelde coronaregels die van toepassing zijn
en verder, geniet vooral van uw deelname aan welke
activiteit u ook mee doet.
Het kan tenminste weer.

Inloop bij activiteiten zonder schriftelijke aanmelding
vooraf is wegens de corona maatregelen dus niet aan de
orde!
Bingo (KBO)
Waarschijnlijk zullen er vanaf juni enkele bingo donderdagmiddagen ingepland worden tot aan de zomer.
Deelnemers kunnen zich nog aanmelden als ze dat nog
niet hebben gedaan.
Gymnastiek en Sport & Spel (DBO)
Er zijn hiervoor tot zover nog onvoldoende aanmeldingen
ontvangen. Tenzij dat spoedig verandert, zullen deze 2
bewegingsactiviteiten voor de zomer zeker niet opstarten.
Dus mensen, kom in beweging als u aan uw conditie wilt
werken en schrijf u hiervoor in…

Een mooie vlinder tijdens de wandeltocht

Jacques Berbée
Samen koken, samen eten en Samen eten op vrijdag
Het samen koken, samen eten (KBO) in het Parochiehuis
zal waarschijnlijk op z’n vroegst na de zomer weer worden
opgestart. Samen eten op vrijdag (DBO/Welzijn
Noordwijk) kan misschien eerder weer van start gaan.
Meldt u hiervoor aan als u dat nog niet heeft gedaan, dan
zult u hierover nader geïnformeerd worden zodra bekend
is dat er weer kan worden gegeten.
Klaverjassen
Voor kaartspelen is er vooralsnog waarschijnlijk nog niet
snel groen licht te verwachten. Gezien de 1½ meter
afstand-maatregel zal dit tot nader order gewoon nog niet
mogelijk zijn. Zodra regels hieromtrent versoepelen zal dat
weer kunnen veranderen, dus daar is het wachten op.
Schilderen/Aquarelleren (DBO)
De schilderlessen van Els van Meurs willen we ook weer
opstarten. Op maandagen in De Wieken, op dinsdagen in
Het Trefpunt, van 13.30 uur tot 15.30 uur. Meldt u hiervoor
aan als u zich hierin wilt verdiepen en uw mogelijke
talenten wilt ontdekken en/of verder wilt ontwikkelen.
Na aanmelding zult u verder worden geïnformeerd.
Voor de overige genoemde activiteiten in de actuele
agenda zijn hier en daar nog aanmeldingen mogelijk.
Dus ook hier geldt, meldt u aan dan kijken we wat hierin
mogelijk is.
Want, zonder aanmelding, zeker geen deelname.

IN MEMORIAM
Dhr. H.J.M. van Zuijlen		
Beeklaan 236		

78 jaar

Mevr. P.L.M. Vrolijk-Prins
Beatrixstraat 22		

97 jaar

Mevr. N. Krijgsman-van der Plas		
Prinses Margrietlaan 30 Katwijk
77 jaar
Mevr. A. Faase-Korbee
Hoogwakersbosstraat 23		

82 jaar

Dhr. P.A. Rolvers		
An van Gilsehof 49		

82 jaar

KLACHTENFORMULIER

Vakantie in Hotel Schaepkens van ST Fijt te Valkenburg

WMO Voorzieningen

Het kan weer om op vakantie te gaan met de KBO naar
Zuid Limburg onder leiding van mevrouw Annie van
Beelen. De vertrekdatum is op maandag 30 augustus en
u bent terug in Noordwijk zaterdag 4 september.
Deze complete reis, wat inhoudt dat alle maaltijden in
buffetvorm worden aangeboden en s’ochtends en
s’middags een kopje koffie of thee wordt geserveerd.
Tweemaal daags Happy Hour, borrelen aan de bar tegen
gereduceerde prijzen. Ook krijgt u nog 3 halve dagtochten
in de prachtige natuurlijke omgeving waarbij eventuele
entreekosten apart moeten worden betaald. De busreis zit
bij de prijs inbegrepen en wordt uitgevoerd door het hotel.
De prijs voor een tweepersoonskamer is € 543,75 per
persoon exclusief €3,25 verblijfsbelasting per nacht, indien
u een éénpersoonskamer wilt kunt u informeren bij Annie
en ook voor overige informatie 071 8881407 (liefst tussen
18.00 en 19.00 uur). Annuleringskosten 8% per persoon op
de reissom.

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:

Huishoudelijke hulp Organisatie:
Klacht:

Hulpmiddelen:
Klacht:

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:

Datum:

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.

✁

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.

Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie
Per 1 januari 2021 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

Samenstelling KBO-bestuur
Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter				
071 36 466 46
E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
P.J. Caspers
secretaris
E: secretaris@kbonoordwijk.nl

J.M.J. Berbée

Mw. M.M.F. v. d. Burg
P.J.L.J. Peeters

Volgende Nieuwsbrieven

Kopij inleveren bij:
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
		Nummer
2021
juli/augustus
6			
september		 7			
oktober		 8			
november		 9			
december		 10			

uiterste inleverdatum:
16 juni
11 augustus
15 september
13 oktober
17 november

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

Mw. A. van Beelen
Mw. J.Peen-Giezen

Secretariaat KBO Noordwijk:
(p/a) van Berckelweg 51-A,
2203 LA Noordwijk
penningmeester		
071 36 138 58
Ibannummer: NL23 INGB 0003 644 769
t.n.v. KBO Noordwijk
E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
E: wmo@kbonoordwijk.nl
071 36 160 84
E: redactie@kbonoordwijk.nl
071 36 103 71
E: activiteiten@kbonoordwijk.nl
071 88 814 07
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

Zorg aan huis nodig?
Wij denken met u mee!
De Noordwijkse
(thuis)zorgorganisatie

Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk
071 368 88 88
www.groothoogwaak.nl

ieder mens zijn eigen wens
Areen van der Plas

UITVAARTVERZORGING
T 071 36 46 006 (dag en nacht bereikbaar)
www.barbara-uitvaartverzorging.nl

