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Wat is het fijn, vindt u ook niet, dat de dagen weer langer 
worden. Ook al moeten wij vroeg opstaan, toch zien wij 
rond zeven uur al licht in de lucht. Het lijk ook af wij 
daardoor extra energie krijgen: wij krijgen weer zin om 
aan de dag te beginnen.

Die zin hebben wij ook nodig om goed te kijken naar
de brieven die u in deze Nieuwsbrief aantreft. Om uw 
geheugen op te frissen: bij onze laatste Ledenvergadering 
werd ons de vraag gesteld waar onze contributie aan 
besteed wordt. Het was bij de aanwezigen opgevallen dat 
wel een groot gedeelte niet rechtstreeks gebruikt kan 
worden binnen Noordwijk. Wij zijn immers provinciaal en 
landelijk (Bond en Unie) betrokken bij datgene wat de KBO 
voor haar leden doet. Om duidelijk te maken wát er precies 
wordt gedaan, hebben wij vorige maand al een staatje 
opgenomen in de vorige Nieuwsbrief, waarin weergegeven 
is wat wij als KBO Noordwijk doen voor onze leden. Wij 
hebben een brief geschreven naar de KBO Zuid-Holland 
en de Unie KBO (u vindt die brieven verderop in de 
Nieuwsbrief ) waarin wij vroegen om een opgave van hun 
diensten voor de leden. De antwoorden vindt u ook in de 
Nieuwsbrief; wij hebben die verwerkt in het staatje. 

Aan u is nu het verzoek een en ander nauwkeurig te 
bekijken en voor uzelf een afweging te maken af het geld 
dat u jaarlijks aan ons overmaakt goed besteed wordt, of 
dat u het gevoel heeft dat te weinig in Noordwijk blijft en 
dus teveel naar de provinciale en landelijke KBO gaat. Het 
is moeilijk om dat goed te kunnen overzien, dus zal het 
nodig zijn 
om daar met elkaar over te praten u leest daarover ook 
verderop in de Nieuwsbrief. Voor het geval u er al uit bent, 
vindt u een stembiljet in deze Nieuwsbrief; op basis 
daarvan hebben wij dan al een (voorlopige) indruk over uw 
mening. U vindt ook de manier waarop u ons dit formulier 
kunt doen toekomen.

Het is deze keer een heel andere Nieuwsbrief als u gewend 
bent, natuurlijk staan er wel de vertrouwde elementen in. 
De activiteiten, voor zover wij hopen dat ze doorgaan, de 
notaris, de verslagen van activiteiten die doorgegaan 
zijn… Tja wij moeten met de tijd meegaan, dus dat 
betekent dat wij echt op de hoogte moeten blijven van uw 
mening. Helpt u ons?

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”

www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar: 0623954021

Ivonne Clemens

Uitvaartverzorging
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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

IN MEMORIAM

Mevr. E.M.C. Vermeulen-Caspers 
Groot Hoogwaak 1 83jaar

De heer S.G.C. van Rossum
Jeroenspark 1 k323 88 jaar

Mevr. J. van Tilburg-van der Mey 
Kerklaan 25 Katwijk 76 jaar
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Dit wordt wellicht de 
dikste Nieuwsbrief 
die we ooit in ons 
bestaan hebben 
uitgebracht in deze 
vorm. Reden hiervan 
is het feit 

dat er ontwikkelingen zijn 
die ons noodzaken om 
een belangrijk onderwerp 
aan u voor te leggen dat 
zich op onderdelen niet 
zo makkelijk aanwijsbaar 
laat uitleggen. 

In de laatste paar Nieuwsbrieven zijn we begonnen met het verklaren van band die we als KBO Noordwijk 
hebben met de provinciale en landelijke KBO-organisaties in Nederland. Deze band is er al vele jaren en is op 
vrijwillige basis ontstaan door het als vereniging lid worden van KBO Noordwijk van de provinciale koepel 
organisatie KBO Zuid-Holland. KBO Z-H is op haar beurt weer op soortgelijke wijze als vereniging vrijwillig 
aangesloten bij de landelijke koepel organisatie Unie KBO.  
Waar veel verenigingen van bovenaf worden aangestuurd naar de lagere regionen, is dat bij de KBO-
organisatie precies andersom. Het fundament wordt gevormd door de plaatselijke verenigingen, die van 
daaruit KBO Z-H aansturen en zo doet KBO Z-H dat bij de Unie KBO. 
Dit werkt dus compleet anders als bij bijv. de ANBO of PCOB, waar van boven naar beneden wordt geregeerd.  

Elke laag bij de KBO bestaat uit zelfstandige verenigingen voor zover deze uiteindelijk binnen deze organisatie 
vallen. Uitzondering hierop zijn KBO Brabant die al jaren geleden uit deze samenwerking is gestapt en recent 
heeft ook KBO Noord Holland aangegeven die stap te gaan maken. Het rommelt dus in deze organisatievorm 
van de KBO, want ergens uitstappen doe je niet zonder redenen. Maar die redenen kunnen ook verschillen. 

Wij als KBO Noordwijk hebben recentelijk in de najaarsvergadering van KBO Z-H duidelijk afstand genomen 
van het gevoerde financiële beleid van KBO Z-H en de steeds verder oplopende kosten die worden opgelegd 
aan de plaatselijke KBO’s voor verleende diensten en services door KBO Z-H en de Unie KBO.  
Dit heeft geleid tot het indienen van een petitie door KBO Noordwijk tijdens deze rumoerige vergadering 
waardoor de vaststelling van de jaarstukken over het boekjaar 2020 uiteindelijk werd opgeschort en er eerst 
boekhoudkundig orde op zaken moest worden gesteld. Er zou een onderzoek moeten worden ingesteld in een 
werkgroep met een externe register account, waarvan ook onze waarnemend secretaris die de onjuiste 
boekingen in de jaarstukken van KBO Z-H had aangekaart, als belangenbehartiger en aangever deelgenoot 
was. De ingediende petitie is elders in deze Nieuwsbrief ter informatie opgenomen. 

De externe accountant is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de waarnemingen van onze secretaris 
terecht waren en er de nodige aanpassingen in de jaarstukken noodzakelijk zijn om de schade te beperken en 
daarmee onnodige lasten te voorkomen. 
Ook is aangegeven dat er bij de Unie KBO administratieve zaken niet op orde zijn, waardoor de geclaimde 
kosten die men berekend aan de provinciale KBO’s onnodig hoog zijn en men uiteindelijk lokale verenigingen 
te veel laat betalen….  KBO Z-H is hiervoor onze spreekbuis om dit bij de Unie KBO aan te kaarten, wat dus nog 
moet gebeuren. 

Daarmee wordt steeds meer duidelijk dat de kosten die de plaatselijke KBO’s voor de diensten en inbreng van 
hun provinciale en landelijke vertegenwoordigers jaarlijks moeten afdragen onnodig hoog is, nog los van de 
vraag of de geboden diensten in verhouding staan tot de vergoeding die men daarvoor claimt.  

U begrijpt dat dit nogal wat betekent als je je realiseert dat op dit moment de grootste vaste kostenpost van 
onze vereniging de afdracht aan deze 2 organisaties betreft. Voor elk lid van KBO Noordwijk draagt de 
vereniging ruim 70 % van de jaarlijkse contributie af bij 1 persoon en tot zelfs 78 % bij 2 personen op 1 adres.  

Unie
KBO

KBO Z-H

KBO Noordwijk

 
Loyaliteit is goed, samen sterk kan ook vaak een juiste impuls opleveren, maar zulk soort collectieve 
initiatieven kosten vaak ook geld. Dat mag ook en vaak begrijpen mensen dat ook, want soms komt er ook 
heel wat inzet voor kijken om voor collectieve belangen effectieve resultaten te kunnen behalen. 
Het blijft dus gewoon een afweging van lusten en lasten, als de balans redelijk in evenwicht is zal dat vaak 
geen problemen geven. Is dat niet het geval dan ontstaat er onvrede en komen er kritische vragen naar 
boven. Men moet zich dan afvragen : is het lonend om deze lasten te blijven betalen of kan ik die last nog 
blijven betalen of moet ik wat anders. 

Zo is het ook met de verbinding van KBO Noordwijk met de provinciale en landelijke KBO organisaties. 
U betaalt als lid van KBO Noordwijk nu € 25,00 contributie als 1e lid en €  21,00 als 2e lid wonend op 1 adres. 
Van dit bedrag moet KBO Noordwijk voor dit jaar in totaal € 18,13 per lid afdragen voor de verbinding met 
KBO Z-H en de Unie KBO. Er blijft dus maar een heel erg klein bedrag over voor onze eigen vereniging van uw 
contributie. Voorheen kregen wij van de Gemeente Noordwijk nog een subsidie in geld en diensten, maar 
deze wordt om economische redenen ook steeds verder uitgehold, waardoor wij sinds vorig jaar geen 
geldelijke bijdrage meer hebben ontvangen. Wel zijn er nog afspraken over het gebruik van de beide 
dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt tegen gunstige voorwaarden, maar ook daarop is in de loop der 
jaren inmiddels ook behoorlijk ingeboet door steeds meer gebruik van de beschikbare ruimten door de eigen 
gemeentelijke organisatie Welzijn Noordwijk. 

Er blijft dus te weinig over en dat betekent dat we dus de contributie met ongeveer zo’n € 10,00 zullen 
moeten verhogen als we de band met KBO Z-H en Unie KBO willen behouden, dat is zeer fors en dat zal 
ongetwijfeld betekenen dat het ledental door een dergelijke verhoging behoorlijk zal afnemen.  

De vraag moet dus gesteld worden; brengt de investering van ruim € 18,- euro per persoon per jaar 
voldoende op om die verbinding te behouden of wordt het domweg onbetaalbaar. Welke diensten gebruiken 
we van deze KBO-organisaties ? In bijgaand overzicht (met de smileys) hebben we aangegeven van welke 
diensten we soms enig gebruik maken, maar in z’n algemeenheid kunnen we stellen dat we er als KBO 
Noordwijk bijzonder weinig gebruik van maken. Voor andere plaatselijke verenigingen kan dat plaatje er 
mogelijk duidelijk anders uitzien. 
Wij moeten u echter informeren over de situatie zoals die voor onze vereniging van toepassing is. 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangegeven, hebben wij zowel KBO Z-H als Unie KBO een brief gestuurd met 
de uitnodiging om zelf aan te geven wat elke organisatie zoal voor u zou kunnen presteren en in welke zin 
men daar voor u als lid actief mee bezig is. Een afschrift van beide brieven is voor de volledigheid van de 
informatie verderop afgedrukt, alsook de ontvangen reacties van beide organisaties. 
Wat ons betreft een vrij algemeen antwoord met weinig concrete (aantoonbare) feiten waarnaar wel 
gevraagd was door ons. Maar leest uzelf ook deze reacties in relatie tot onze vragen. 

Uit de informatie die u verderop aantreft kunt u aflezen wat uw bestuur wat dit betreft zoal de laatste tijd 
heeft bezig gehouden en wij de huidige situatie als zeer zorgelijk beoordelen, waardoor er in elk geval keuzes 
zullen moeten worden gemaakt. Daarvoor is het van belang dat we 
zo breed mogelijk van onze leden vernemen welke keuze er dan 
gemaakt moet worden, reden waarom we gelijktijdig met deze 
publicatie in de Nieuwbrief alle leden een aparte op naam gestelde 
brief bezorgen met het verzoek om uw mening aan ons kenbaar te 
maken zodat we weten hoe er over dit onderwerp gedacht wordt. 
Het is geen stembrief, dus heeft in dat opzicht geen waarde, het is 
slechts een peiling van de meningen onder alle leden in de hoop 
dat u daarop massaal zult willen reageren, zodat we de telling van de uitkomsten 
ter informatie (anoniem) kunnen opnemen in een van de volgende Nieuwsbrieven.  
De uitslag kan een goede indicator zijn hoe de leden over dit onderwerp denken, dus reageer alstublieft !! 

Besluiten over IN of UIT worden genomen in de Algemene Leden Vergadering in mei of juni aanstaande, 
alleen daar kunnen aanwezige leden stemmen over de ingebrachte agenda stukken. 
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Inzet per KBO organisatie op de belangrijkste kernpunten 

 

 Onderwerpen 
  

Unie KBO KBO Z-H KBO 
Landelijk Provinciaal Noordwijk 

Belangenbehartiging 
      

Lokale behartiging      
Ouderenadvisering                                       
Cliëntondersteuning      
Woning en Zorg      
Mobiliteit      
Belastingservice      
Activiteiten                       
Cultuur en evenementen      
Digitalisering                      
Bewegen      
Ziektekostenverzekering                      
Voorlichting & Informatie       
 

welk deel van uw contributie gaat naar :    Uw contributie per jaar voor 
KBO Noordwijk op 1 adres :  
    TOTAAL Unie KBO KBO Z-H KBO Noordwijk 

Bijdrage 1e lid  €  25,00 €  9,88 €  8,25 €  6,87 
Bijdrage 2e lid  €  21,00 €  9,88 €  8,25 €  2,87 

 

ATTENTIE : 

Zowel van de Unie KBO als KBO Zuid-Holland hebben we een reactie 
ontvangen op onze brief van 6 januari jl. over hun inzet/prestaties in relatie 
tot de door hen ontvangen afdrachten, zie elders in deze Nieuwsbrief.  
De smileys duiden ons gebruik aan van de eventueel aangeboden diensten 
van de Unie KBO en KBO Zuid-Holland. 
De landelijke en provinciale afdrachten gelden voor alle aangesloten 
plaatselijke verenigingen en hun onderliggende leden. 
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adres Ringwade 67, 3439 LM  NIEUWEGEIN 
telefoon 030-3 400 600 email info@kbo-pcob.nl website www.kbo-pcob.nl 

IBAN NL 53 ABNA 043 035 83 42 K.v.K. 40236191 

Per e-mail: penningmeester@kbonoordwijk.nl 

De heer J.M.J. Berbée 
Willem Alexanderpark 10 
2202 XW  NOORDWIJK 
 

  

 
 
Datum : 3 februari 2022 
Onderwerp : Uw brief van 6 januari 2022 

 
 
Geachte heer Berbée, 
 
Bedankt voor uw brief van 6 januari 2022. Uw bestuur stelt in deze brief de terechte vraag 
naar de balans tussen afdracht en dienstverlening.  
Naar aanleiding van uw brief hebben Frank ten Doeschate en Jan Waaijer, bestuursleden Unie 
KBO, op 1 februari jl. een prettig gesprek gevoerd met het bestuur van KBO Noordwijk.  
 
In dat gesprek is onder meer de beantwoording van uw vragen aan de orde gekomen. De 
hoogte van de afdracht van uw afdeling aan de KBO Zuid-Holland wordt door uw provincie 
gezamenlijk bepaald. Het bestuur Unie KBO heeft daar geen invloed op, net zo min als op de 
dienstverlening die u in ruil voor uw contributie krijgt.  
 
De hoogte van de afdracht aan KBO-PCOB wordt door de ledenraad Unie KBO bepaald en is 
voor 2022 vastgesteld op € 9,88. Dit is dus feitelijk niet uw afdracht aan de Unie KBO, maar 
aan KBO-PCOB voor de gezamenlijke activiteiten vanuit het landelijk bureau. U kunt dan 
denken aan 
 
• Magazine KBO-PCOB; 
• Belangenbehartiging landelijk en persvoorlichting (incl. webinars voor standpunt-

bepaling) en facilitering provinciale en lokale belangenbehartiging; 
• Service, juristen- en pensioentelefoon (SJPT); 
• Website KBO-PCOB en social media; 
• Digitale nieuwsbrieven voor verenigingsnieuws en voor landelijke belangenbehartiging; 
• De Academie: met allerhande materiaal, naslagwerk, inspiratie en mogelijkheden tot 

uitwisseling voor en door vrijwilligers; 
• Programma ledenbehoud en ledenwerving; 
• Trainingen vrijwilligers, zoals de docentenopleiding ouderenadvisering, veiligheids-

voorlichters, etc.; 
• Nationaal seniorenpanel voor deelname aan onderzoek op speerpunten en actualiteit; 
• Projecten, zoals een project rond levensvragen of rond positieve gezondheid. 
 
  

 

 

In het gesprek kwam naar voren dat uw bestuur van mening is dat er te weinig informatie 
komt vanuit het landelijk bureau. Toch worden er een paar keer per maand nieuwsbrieven 
verstuurd. Er zijn er twee: KBO-PCOB Verenigingsnieuws (alleen voor leden) en KBO-PCOB.nu, 
waarvoor ook niet-leden zich kunnen inschrijven, bijvoorbeeld uit zakelijke interesse.   
 
Met de provinciale KBO-bonden is afgesproken dat deze nieuwsbrieven niet standaard vanuit 
het landelijk bureau aan alle leden van de provinciale KBO-bonden worden gezonden; wij 
verzenden de nieuwsbrief aan de secretariaten van de provinciale KBO-bonden met het 
verzoek deze door te sturen. U kunt zich uiteraard wel zelf voor deze nieuwsbrieven 
inschrijven via de website van KBO-PCOB. (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven).  
 
In uw brief vraagt u voorbeelden van behaald rendement. Het aantal telefoontjes dat door 
onze SJPT wordt beantwoord ligt gemiddeld tussen de 10 en 100 per week; afhankelijk van 
actuele onderwerpen in de media (corona, nieuws over AOW of pensioen etc.) kan dit nog 
flink oplopen. Het aantal unieke bezoekers op onze website is 140.000 per kwartaal; het 
aantal volgers op Facebook is 4.300 en op Twitter 2.000. 
 
Het is natuurlijk lastig te meten wat het directe effect is van belangenbehartiging. En dan 
nog, wat voor de een van belang is, is dat voor een ander niet. U kunt wel op de website via 
www.kbo-pcob.nl/over-ons/kbopcob_in_de_media/ een overzicht vinden van alle momenten 
waarop KBO-PCOB zichtbaar is geweest. En zichtbaarheid is belangrijk, juist ook voor 
ledenwerving; dat is ook een van de redenen dat KBO-PCOB zo actief is op sociale media. Als 
uw afdeling meer leden krijgt, worden uw financiële problemen kleiner. Ledenwerving is 
direct en indirect voor uw afdeling van groot belang en daar wordt door KBO-PCOB dan ook 
op allerlei manieren aan gewerkt.  
 
Ik hoop dat u hiermee een antwoord heeft op uw vragen uit uw brief van 6 januari jl.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
 
Peter de Laat,  
Voorzitter Unie KBO  
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Het is de laatste dag voor mijn vakantie naar de sneeuw. 
Ik ben druk aan het opruimen en de medewerkers de 
laatste instructies aan het geven. Het lijkt alsof ik 
maanden wegga; het is maar 1,5 week maar ik ben nu 
eenmaal een control-freak. Plotseling realiseer ik mij dat 
ik nog een column moet schrijven. De deadline is immers 
morgen. Vanwege de tijdsdruk besluit ik u een verhaal te 
vertellen uit het tweede boek van Johan Nebbeling “De 
nieuwe geheimen van de notaris”.

‘Alles moet naar hem als ik dood ben’ zegt mevrouw De S., een 
alleenstaande oudere dame met één zoon. Ze heeft me naar 
het ziekenhuis laten komen omdat ze haar einde voelt 
naderen en haar testament wil opmaken. Veel bezit heeft ze 
niet. Maar het beetje geld dat ze heeft, moet naar haar zoon. 
‘Hij is niet altijd goed voor me geweest, maar het is en blijft 
mijn jongen’. Ik zie haar nog een keer als ze het testament, 
opgelucht dat alles is geregeld, op haar ziekbed ondertekent. 
Een paar weken later meldt zich haar buurvrouw; mevrouw 
De S. is overleden en de buurvrouw is de executeur van de 
nalatenschap. De buurvrouw weet dat mevrouw De S. haar 
zoon tot erfgenaam heeft benoemd, maar ze heeft geen goed 
woord voor hem over. De man, vertelt ze, zit in een tbs-kliniek 
vanwege zware mishandeling van zijn ex-vrouw. ‘Het is echt 
een rotzak. Een paar jaar geleden heeft hij zelfs geprobeerd 
zijn moeder te vermoorden. Daar is hij ook de gevangenis voor 
ingegaan’. Bij die schokkende uitspraak gaan bij mij 
alarmbellen rinkelen. Een zoon die is veroordeeld voor poging 
tot moord op zijn moeder? Mag die wel erven? De wet bepaalt 
namelijk dat een erfgenaam ‘onwaardig’ is om te erven als hij 
een ernstig misdrijf heeft gepleegd tegenover zijn erflater. Hij 
mag, is de gedachte achter die bepaling, geen voordeel 
hebben van zijn misdrijf. Een poging tot moord maakt een 
erfgenaam zeker onwaardig. 

Omdat ik niet kan afgaan op de verklaring van de buurvrouw, 
moet ik uitzoeken of het klopt wat ze zegt. Op de website 
rechtspraak.nl die alle rechterlijke uitspraken publiceert, vind 
ik een vonnis dat betrekking op hem kan hebben. Alle 
vonnissen op de website zijn geanonimiseerd, dus vraag ik bij 
de strafgriffie van de betreffende rechtbank het complete 
vonnis op. En inderdaad, de veroordeelde is de zoon van 
mevrouw De S.  ik heb zoiets niet eerder bij de hand gehad en 
vraag een deskundige van de beroeps-vereniging, de KNB, om 
advies. Hij wijst mij op de wettekst die zegt dat de 
onwaardigheid van de erfgenaam vervalt als de erflater hem 
zijn misdrijf ‘op ondubbelzinnige wijze heeft vergeven’. Maar 
wanneer is er sprake van ‘ondubbel-zinnige vergeving’? De 
erflater hoeft dat niet uit te spreken, weet de KNB-deskundige. 
Vergeving kan ook tot uiting komen in gedrag. Bijvoorbeeld 
doordat de erflater de onwaardige erfgenaam na diens snode 
daad toch in het testament heeft opgenomen. Precies zoals 
mevrouw De S. heeft gedaan. De zoon van mevrouw De S. kan 
dus erven. Hij is niet onwaardig, althans juridisch gezien. 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Op zondag 20 maart 2022 organiseert Carnavalsvereniging 
De Noortukkers weer de jaarlijkse carnavalsmiddag voor 
senioren in het Northgo College aan de Duinwetering 107 
te Noordwijk. Het feest begint om 13.30 uur en duurt 
ongeveer tot 17.00 uur. De bekendmaking van de Groot 
Noortukker is om 14:30 uur. Iedereen is van harte welkom 
en de toegang is gratis. Uiteraard treden de dansmariekes 
weer op en wordt de middag muzikaal omlijst door 
Hofkapel de Torentrekkers.

Voorafgaand aan de 55+middag wordt traditiegetrouw om 
12.00 uur een boerenkoolmaaltijd geserveerd (zaal geopend 
vanaf 11.45 uur). De boerenkool maaltijd is € 5, - en inclusief 
1 consumptie. Wilt u mee eten van deze overheerlijke 
boerenkool met worst? Opgeven kan bij Keurslager Krijn 
van der Bent in de winkel of via de mail info@vanderbent.
keurslager.nl betalen kan in de winkel of via een tikkie.

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.

Carnaval 55+middag met bekendmaking van de Groot Noortukker 2022
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Achternaam  ( volledig ) : Dhr./Mevr. ……………………………………………………………………………………. 
Voorletters : …………………….. Voornaam : …………………………….……………………………. 
Geboorte datum : ……-…….-……….. E-mail adres : ………………………………………………………... 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : ………………………………………… 

2e Lid :   
Achternaam  ( volledig ) : Dhr./Mevr. ……………………………………………………………………………………… 
Voorletters : …………………….. Voornaam : ……………………………………….…………………. 
Geboorte datum : ……-…….-……….. E-mail adres : …………………...……………………………………... 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

Adres :  

Straat : …………………………………………………………………………... Nr. ………….. 
Postcode :  ………………   ……. Woonplaats : …………………………………………………………. 
 

Betaling : Hoe wenst u te betalen ? :  Automatisch (via incasso)      Bankovermaking      (a.u.b. hokje aankruisen) 
   Geeft u hieronder a.u.b. uw bankrekening nr. (IBAN) in : 

N L       0          

 
Ledenadministratie KBO Noordwijk    Goohorstlaan 31    2203 BC Noordwijk 

(Inlichtingen & Informatie via tel. 071 – 36 157 78  of  www.kbonoordwijk.nl) 
Of deponeer het formulier in de eigen KBO-brievenbus binnen in de hal van De Wieken of Het Trefpunt. 

 
 

Aanmelding nieuw lid

✃



Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe 
envelop’ in de bus voor de aangifte over 2021, ondanks de 
berichten dat deze post gaat verdwijnen en de digitale 
Berichten box daarvoor in de plaats komt. Maar uw 
belastinginvullers van de gezamenlijke lokale 
Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk zijn hier 
klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen, niet alleen 
met uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook eventueel 
met uw huur- en zorgtoeslag. Deze vrijwilligers hebben 
hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal 
gericht is op de eenvoudige belastingaangiften.
Deze service wordt door de belastinginvullers tegen een 
kleine kostenvergoeding (€15, -) verleend per adres. De 
doelgroep: in principe leden van de lokale 
Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn 
Noordwijk, met een jaarinkomen tot € 35.000 
(alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/samenwonenden.) 
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks 
telefonisch contact op te nemen met uw belastinginvuller 
uit onderstaande lijst. De aangifte gebeurt ook dit jaar 
weer zoals het laatste jaar, hetgeen betekent, veelal digitaal 
via telefonisch contact, en onder voorbehoud, op een pc in 
De Wieken of Het Trefpunt. Bij hoge uitzondering, als het 
niet anders kan in overleg ook bij u thuis of bij de 
belastinginvuller. 
De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1 mei 2022. 
Vóór 1 maart 2022 krijgt u eventueel een brief van de 

Belastingdienst met een nieuwe machtigingscode. Deze 
code heeft de belastinginvuller nodig om uw gegevens te 
downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u deze brief 
en/of nieuwe machtigingscode niet ontvangen hebben, 
dan vragen wij deze machtigingscode voor u aan. Zelfs als 
u nog nooit aangifte gedaan heeft, kan het zinvol zijn onze 
hulp in te roepen in verband met aftrekbare zorg/ziekte 
kosten en eventuele huur- en zorgtoeslag.  

Via de computer kan ook in korte tijd worden uitgerekend 
wat u moet betalen of eventueel kunt terugkrijgen van 
de al ingehouden en/of betaalde belasting en of u het 
correcte bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd 
hebt gekregen in 2021 en uitgekeerd krijgt in 2022. Ook 
kan worden bekeken of u in aanmerking komt voor 
kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten. 

De Belastinginvullers staan weer tot uw dienst 
en de volgende mensen kunt u bellen:
Pieter Verhoeven  06- 222 357 62
Hans van der Hoeven  06-536 321 60
Wil Steenvoorden  06-524 074 08
Froukje Vriezema  071-36 160 43
Harm Meijers  071-36 106 04
Teun Meijvogel  071-36 460 37
Ton Ouwehand  071-36 186 38
Wil van Leeuwen  071-36 161 63
Nemen geen nieuwe klanten meer aan:  
Aad van der Meer  071-36 143 56
Cees Hamburger  071-36 199 54
Kees van Dam  071-36 113 18

Op moment van schrijven (12 februari) zijn we nog in 
afwachting van de komende persconferentie van minister 
Kuipers op dinsdag 15 februari wat de versoepelingen 
omtrent de coronaregels betreft. Op die datum ligt deze 
Nieuwsbrief dan al bij de drukker, dus de laatste stand van 
zaken kunnen we helaas niet afwachten in opnemen in 
deze editie.
De algemene verwachting is wel dat er aanzienlijke 
versoepelingen zullen worden afgekondigd of misschien 
zelfs wel dat alles weer compleet vrij zal worden gegeven. 
Hierop inspelend, hebben we daar in onze agenda’s van 
de activiteiten al rekening mee gehouden. Het kan echter 
nog wel zo zijn dat er toch nog enige beperkingen zullen 
blijven en ons verzoek daarom aan iedereen die aan 
activiteiten wil deelnemen om deze beperkingen dan 
alsnog gewoon op te volgen om onplezierige situaties te 
voorkomen.

Aanmelden
Beperkingen of niet, wat blijft is het feit dat we deelnemers 
aan welke activiteit dan ook willen oproepen om zich voor 
elke activiteit vooraf aan te melden via het “Aanmeldings-
formulier KBO/DBO Activiteiten 2021-2022” waarvan u altijd 
in De Wieken en Het Trefpunt in de hal bij onze KBO-
postbus exemplaren kunt vinden.
Is het voor een éénmalige deelname of activiteit, dan 
schrijft u er naast de naam van de activiteit in de laatste 
kolom een duidelijke bij. Schrijft u zich in voor een activiteit 
die meerdere keren plaats vindt, bijv. 1 x per maand, of 
wekelijks enz. dan schrijft u in de laatste kolom in plaats 
van datum “seizoen” op en dan hoeft u zich voor die 
activiteit in dit seizoen niet meer opnieuw aan te melden. 
Het huidige seizoen loopt 31 augustus af. (Het seizoen loopt 
altijd van 1-september van dit jaar t/m 31 augustus van het 
daarop volgende jaar.)
Daarmee weten we wie en wanneer we iemand kunnen 
verwachten. Er kunnen meerdere KBO- of DBO-activiteiten 
op 1 formulier worden ingevuld. ANSV heeft eigen 
inschrijfformulieren voor hun activiteiten! 

Op 1 formulier kan 1 persoon zich opgeven voor deelname, 
mits de adresgegevens volledig zijn ingevuld. Formulieren 
met meerdere personen daarop, worden niet in 
behandeling genomen want daar kunnen niet alle 
gevraagde gegevens duidelijk op worden aangegeven!  
Als er teveel aanmeldingen voor een activiteit zijn zal er zo 
nodig contact met u worden opgenomen, als u zich te laat 
opgeeft loopt u het risico dat een activiteit “vol” is, dus geef 
u tijdig op…..

Activiteiten
Er zijn voor de komende tijd toch nog weer minder 
plezierige wijzigingen of uitzonderingen wat betreft onze 
activiteiten. De BINGO in De Wieken op 3 maart wordt 
2 weken opgeschoven en wordt dus nu door omstandig-
heden op 17 maart gehouden. Op KONINGSDAG hadden 
we een en ander gepland, maar dit kan geen doorgang 
vinden omdat woensdag de vaste bridge-middag is van 
bridgeclub Oudt Noortwijck. Die hebben aangegeven 
dat ze die middag ondanks een feestdag gewoon willen 
laten doorgaan. Daarmee hebben wij geen zaalruimte 
beschikbaar en kunnen we helaas ook niets ondernemen. 
Een of meer dagen later is natuurlijk geen Koningsdag 
meer, dus heel erg jammer! 
Het SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN in de pastorie beperkt 
zich nog tot de vrijdagen, de andere dagen gaat nog niet 
lukken. SCHILDEREN en AQUARELLEREN van Els van Meurs 
gaat mogelijk vanaf begin maart weer starten. Vaste 
deelnemers worden rechtstreeks door Els geïnformeerd, 
eventueel nieuwe gegadigden kunnen zich aanmelden 
via een aanmeldingsformulier voor de maandagmiddag 
(Wieken) of dinsdagmiddag (Trefpunt) waarna er contact 
zal worden opgenomen. 
Verder lijkt alles binnenkort wel weer echt een beetje in het 
normale patroon te kunnen doorgaan, alleen de 1½ meter 
maatregel kan zeker nog wat beperkingen geven als die 
niet geschrapt wordt. 
 
Veel plezier bij zowel de binnen- als de buitenactiviteiten!

Activiteiten & Corona

Vacatures ● Administratief medewerk(st)er t.b.v. activiteiten planning 
De planning van de vele activiteiten die we organiseren, 
de activiteiten agenda’s die u altijd in onze Nieuwsbrief 
ziet afgedrukt, de zaal-ruimte reserveren in zowel De 
Wieken als Het Trefpunt van de Noordwijkse 
ouderenbonden. Om al die informatie te verzamelen en te 
verwerken om een overzichtelijke planning te kunnen 
maken voor alle betrokkenen, vergt een nauwkeurige 
administratieve behandeling. 
 
Mw. Kathy Steenvoorden heeft dit jarenlang voor ons met 
veel verve gedaan, waarvoor we haar bijzonder bedanken 
maar ze wil nu wat meer tijd voor haar gezin vrijmaken en 
daarom zijn we op zoek naar een opvolg(st)er die deze 
vrijwillige taak van haar kan overnemen. 
Bent u administratief onderlegd, heeft u ervaring met 
Microsoft Office (Excel en Word) en bent u bereid om u te 
verdiepen in het reserveringssysteem voor zaalruimte van 
Welzijn Noordwijk (locaties De Wieken en Het Trefpunt), 
dan zijn we op zoek naar u en hopen we dat u ons een 
seintje wilt geven als u hierover met ons in gesprek wilt 

gaan. In een persoonlijk gesprek kunnen we dan kijken 
of dit wellicht iets voor u kan zijn. 
U kunt contact opnemen met Jacques Berbée 
(penningmeester) : Tel. 06 – 25 066 569 of per mail naar 
penningmeester@kbonoordwijk.nl 

We hebben u nodig!

Belastingaangifte  inkomstenbelasting 2021Belastingaangifte  

● 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 inval-
basis 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. 
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

V
acatu

res
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Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '22 April '22

 Biljarten
     KBO  v    De Wieken

do 09:00 3, 10, 17, 24

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 17 7

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

do 14:00 24 21

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 1, 8, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 7, 14, 21, 28 4, 11, 25

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:00 7, 21, 28 4, 11, 25

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 1, 8, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 11, 25 8, 22

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 3, 10, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 3, 10, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:30 7, 21, 28 4, 11, 25

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 08:45 15 19

Activiteiten

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Maart '22 April '22

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 2, 9, 23, 30 6

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 4, 11, 18, 25
1, 8, 22, 29
15 - Paasdrive

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 1, 8, 22, 29 5, 12, 19, 26

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 8 12

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

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

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 12, 26 9, 23

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 7, 21 4, 25

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 28 11

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

do 14:00 17

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 22 19

 Rijbewijs keuring -  op afspraak
     DBO     Het Trefpunt

ma 10:00 7, 21, 28 4, 11, 25

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 4, 18 1, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 7, 21, 28
onder voorbehoud 4, 11, 25

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 1, 8, 22, 29
onder voorbehoud 5, 12, 19, 26

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 2, 9, 23, 30 6, 13, 20

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20

Activiteiten

2120

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

Activiteiten, we mogen weer!
Op Sportpark Duinwetering in Noordwijk kan, nu de 
versoepelingen van de coronamaatregelen ingegaan zijn, 
weer volop aan de conditie gewerkt worden. Niet alleen 
goed voor de conditie, maar ook de sociale contacten 
kunnen weer aangehaald worden. 
Aan de volgende activiteiten kan meegedaan worden:
BeweegFIJN: bewegen voor senioren, afgestemd op 
ieders mogelijkheden. In principe een buitenactiviteit, bij 
slecht weer in de sporthal.
Iedere woensdagochtend van 10 tot 11 uur, koffie vanaf 
half 10. Docent: buurtsportcoach Remco Broekman. 
Deze activiteit is vooralsnog gratis.
Walking Football: voetballen voor senioren met 
aangepaste regels. Niet rennen, klein veld.
Voetbalachtergrond niet noodzakelijk. Iedere woensdag-
ochtend van 10 tot 11 uur, koffie vanaf half 10. 
Enkele keren gratis kennismaking, daarna contributie.
 Informatie over bovenstaande bij Leo Kruithof, 
evenementen@vvnoordwijk.nl of 06-45891281.

Ook Walking 
Football en 
BeweegFIJN 
gaat er weer 

tegenaan!

Doe 
mee! 



KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: 

Adres: 

Postcode:      Woonplaats:       Telefoonnr.: 
 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:

Hulpmiddelen:

Klacht:

 

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:          Datum:  

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente 
of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats 
besproken worden en problemen signaleren.

Dit formulier kunt u in een van de DBO-brievenbussen deponeren in de hal van De Wieken en Het Trefpunt! 
Voegt u indien nodig de beschrijving van uw klacht op meer papier toe, bij elkaar in gesloten enveloppe. ✁

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk  •  (071) 361 91 02  •  noordwijk@ouderzorgwinkel.nl  •  www.ouderzorgwinkel.nl

dé thuiszorgwinkel voor iedereen

elleboogkruk
€ 2,50 per week 

(per stuk)

Ook dé winkel voor het huren van:

daglichtlamp
€ 10,00 per week

bloeddrukmeter
€ 5,00 per week

opvouwbaar looprek
€ 5,00 per week

hometrainer
€ 15,00 per week

rolstoel, lichtgewicht
€ 15,00 per week

€ 5,00 per dag

rollator, lichtgewicht
(nieuw model)

€ 10,00 per  week

3- of 4-wielscootmobiel
€ 50,00 per week
€ 15,00 per dag

rollator
€ 5,00 per week

sta-op-stoel
€ 25,00 per week

fi etstrainer
€ 5,00 per week

Nieuw!Nieuw!



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 9 maart. De prijs is een VVV bon van € 10, - 
welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief. De oplossing van de vorige puzzel is: ‘rucolasla‘ en de winnaar van de 
VVV bon is Dhr. J. van Beelen, Reinout 10, Noordwijk.
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APRIL

BERGEEND

BROED

BROEDEN

BROEDPLEK

BROEDVOGELS

ECLIPSKLEED

EEND

EIEREN

EILAND

EITJES

GEUR

GRAS

GRUTTO

JONGEN

JUNI

KIEVIT

KLUTEN

KLUUT

KROOS

KUIKEN

LANGPOOTMUGGEN

LENTE

LEPELAAR

LEVEN

MAART

MALS

MEI

MUGGEN

NEST

NESTEN

OEVER

OVERLEVINGSKANSEN

PEIL

POEL

POELEN

ROEP

RUST

SCHELPEN

SNAVEL

STIL

VEREN

VERENKLEED

WATERBEHEER

WATERDIERTJES

WATERSNIP

WEIDE

WEIDEVOGEL

WULP

ZOMERTALING

ZON

ZORG

ZWARTE STERN

© ruiterpuzzel.nl 
In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Als alle opgegeven 
woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel 
van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzel plezier.
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ALGEMENE INFORMATIE
KBO NOORDWIJK-LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIE 
Per 1 januari 2022 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 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
Dhr. T.T. van Bohemen  secretaris (a.i.) waarnemend
 Tel.  06 – 5382 4217
 E-mail :   secretaris@kbonoordwijk.nl
 Secretariaat KBO Noordwijk :
 (p/a)   Zilkerduinweg 24
 2191 AM  De ZilkJ.
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:
April      3       9 maart
Mei      4       13 april
Juni     5       11 mei
Juli/Aug    6       15 juni
September   7       10 augustus
Oktober    8       14 september
November   9       12 oktober
December   10       16 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
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