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Vorige maand schreef Jacques Berbee dit artikel: ik was 
toen ziek en kon toen niet achter de computer mijn zegje 
doen. Dat is inmiddels voorbij en daar ben ik blij mee. 
Toch is de afgelopen maand voor mij niet alleen maar 
positief geweest, want ik heb afscheid moeten nemen 
van mijn man. Dat deed (en doet) pijn. Het lijkt of die 
beide elementen ook binnen onze KBO spelen. Wij zijn 
blij dat wij weer “verlost” zijn van alle beperkingen die 
de verschillende Corona-varianten ons oplegden, maar 
durven het leven nog niet helemaal aan, omdat wij 
weten dat de kans op besmetting nog groot is. 
Weliswaar worden wij er minder ziek door dan in de 
eerste tijd, maar toch….

Daarbij komt de situatie waar wij met elkaar inmiddels al 
een paar maanden over denken: worden wij een plaat-
selijke ouderenbond die net als al die jaren die achter 
ons liggen nog gewoon alle activiteiten organiseert zoals 
wij die gewend zijn en behartigen wij uw belangen in 
Noordwijk bij de gemeente en alle overige organisaties die 
zich bezig houden met wat voor u belangrijk is, of blijven 
wij aangesloten bij de Provinciale en Landelijke organi-
saties die dat op die niveaus doen. Velen van u hebben de 
enquête formulieren ingevuld op basis van de informatie 
die wij u hebben verstrekt. Daaruit blijkt ook dat veel leden 

van plan zijn om naar de Jaarvergadering te komen. 
Dat is goed, want als wij gaan stemmen over de toekomst, 
tellen alleen de stemmen van degenen die tijdens de 
vergadering aanwezig zijn. Gezien het aantal, vindt u 
elders in de Nieuwsbrief de datum en de plaats waar wij 
onze vergadering zullen gaan houden. U zult denken: 
“Plaats?” ja, want zowel de Wieken als Het Trefpunt zijn te 
klein om ieder te kunnen verwelkomen, als wij uitgaan 
van degenen die op het enquêteformulier aangaven naar 
de Jaarvergadering te komen. Let u dus goed op welke 
informatie verderop in de Nieuwsbrief staat Gaan wij 
ons vernieuwen? Het zal tijdens de vergadering blijken.

Vernieuwen, kijk naar buiten en zie hoe de bomen 
uitbotten, hoe de eerste bloemen alweer plaats maken 
voor de lentebloemen van de tweede fase. Merk hoe lang 
de dagen weer worden en voel de warmte die de zomer 
ons weer gaat brengen. Beste mensen wij gaan weer met 
elkaar met hernieuwde levenskracht kijken hoe wij met 
elkaar fijne activiteiten ontplooien. Wij doen dat ieder voor 
zich, maar ook en vooral met elkaar, want samen genieten 
is dubbel genieten!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter...

Wandeling rond Abbenes

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
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Vandaag starten we onze wandeling bij van Reeuwijk 
Fruit en Flowers, hoofdweg 1475 in Abbenes. Wat een 
weids uitzicht over de Haarlemmermeerpolder. Zagen 
hazen rennen in de verte. Witte kopjes van meeuwen 
glinsterde in de verte. Het was mooi weer, de zon 
scheen, 14 graden, prima wandelweer.

In de serre van Fruit en Flowers heerlijk genoten van koffie 
met gebak, zogenaamde Abbenessertjes. In de winkel 
ook allemaal heerlijkheden, sapjes, jam, oogst van eigen 
land. Ook een mooie bloemen en plantenwinkel, erg leuk 
om te zien, schalen en manden met bloeiende viooltjes 
en primula’s. Ook leuk waren de wijnglazen met blauwe 
druifjes. Toen we terugkwamen zijn we op de kersen-
plantage geweest waar mensen aan het snoeien waren. 
Veel mooie takken staan nu ook bij mij prachtig binnen 
in een vaas in afwachting van bloei. Ook kruisbessen en 
aardbeien zijn straks verkrijgbaar, wat een mooi bedrijf. 
Bij van Reeuwijk is van de zomer een pluktuin met aard-
beien en frambozen. In september zijn er appels en peren. 

De wandeling ging naar de Olmenhorst. In Abbenes gaan 
we een voetgangersbrug over, daar is een kerkje uit 1869, 
ernaast staat een beeld van een turfsteker. We volgen het 
Turfspoor en daar is op nummer 195 een mooie 
beeldentuin en galerie. Gaan langs de ringvaart, daar lagen 
een aantal kapitale jachten, door langs de 
Lisserbroekerweg en aan het einde oversteken. Zijn 
aangekomen op de Olmenhorst. Heerlijk buiten op het 
terras gezeten genoten we onze meegebrachte lunch. 
Hier zijn ook heerlijke producten te koop van eigen bedrijf. 
Ook kan je er nog steeds een boom adopteren. Onderweg 
zagen we een aantal kakelende kalkoenen, wat maken die 
beesten een herrie. Zag ook een foto van een kieviets ei. 
Meerdere brugfoto’s zijn er gemaakt en er was zelfs een 
aardappelautomatiek waar bonen en uien verkrijgbaar 
waren. We hebben weer een prachtige dag gehad en ik 
dank Marga voor het organiseren. Uiteindelijk hebben we 
bijna 10 km gelopen. 
Graag tot een volgende keer.

Wimke Schrier



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:
• dhr. Thijs van Bohemen (secretaris a.i.)  
 tel. 06 – 53 824 217
• 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

Op 22 maart 2022. deed het Hof Arnhem-Leeuwarden 
een uitspraak die weer bewijst hoe belangrijk het is om 
- zeker bij gewijzigde omstandigheden maar bij 
voorkeur één keer in de 5 jaar - kritisch naar je 
testament te kijken. Klopt het nog met de huidige 
situatie? Zijn er mensen in het testament genoemd die 
intussen overleden zijn? Was er een ‹partner› 
aangewezen en is de relatie inmiddels geëindigd?

De casus in het testament was als volgt. Overledene X 
heeft 11 jaar voor zijn overlijden een testament gemaakt, 
en daarin zijn toenmalige echtgenote tot erfgename 
benoemd. Voor het geval de echtgenote zou ontbreken, 
wees X zijn broer B aan als erfgenaam. Ten tijde van zijn 
overlijden was het eerste huwelijk door echtscheiding 
ontbonden en was X inmiddels gehuwd met Y uit welk 
huwelijk twee kinderen werden geboren. Het testament 
had hij nooit veranderd. Y stelt dat zij en de kinderen 
erfgenamen zijn nu het huwelijk heeft plaatsgevonden ná 
het testament, en B stelt dat hij enig erfgenaam is omdat X 
van de eerste echtgenote gescheiden is, en hij dus op 
grond van het testament enig erfgenaam is.
De Rechtbank geeft Y en haar kinderen gelijk. Door het 
tweede huwelijk van X zou de erfstelling op broer B niet 
meer toepasbaar zijn.
Het Hof vernietigde echter het vonnis van de Rechtbank. 
Volgens het Hof had X in het testament kunnen zetten dat 
zijn broer B alleen zou erven als hij zonder echtgenote en 
afstammelingen zou overlijden. Dat stond er niet in. Ook 
had X een nieuw testament kunnen maken na het huwelijk 
met zijn 2e echtgenote. Dat is ook niet gebeurd. Weliswaar 

Het kan weer om op vakantie te gaan met een groep 
KBO-ers naar Zuid Limburg onder leiding van mevrouw 
Annie van Beelen. De vertrekdatum is op maandag 
5 september en u bent terug in Noordwijk zaterdag 
10 september 2022. 

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 inbegrepen 3 halve dagtochten 
in de prachtige natuurlijke omgeving waarbij eventuele 
entreekosten apart moeten worden betaald. Diverse 
avonden met live-muziek. Busvervoer vanuit Noordwijk 
naar Limburg en terug is ook bij de prijs inbegrepen en 
wordt uitgevoerd door het hotel. 
Er zijn 15 x 2-persoonskamers ad € 568,00 per persoon per 
arrangement en er zijn 6 x 1-persoonskamers beschikbaar 
ad € 675,00 per persoon per arrangement, exclusief 
toeslag verblijfsbelasting ad € 3,25 per persoon per nacht.
Deze optie is geldig tot 15 mei 2022, dus reageer snel als u 
hiervan gebruik wilt maken.
Exclusief is verder: entree-kosten tijdens uitstapjes, 
consumpties etc. tijdens de heen- en terugreis van/naar 

Noordwijk of tijdens uitstapjes. Annuleringsverzekering.
U boekt en betaalt rechtstreeks met het Hotel, KBO 
Noordwijk is hierin geen tussenpersoon. Voor een eerste 
registratie kunt u zich aanmelden via het algemene 
aanmeldingsformulier voor activiteiten van KBO Noordwijk, 
waarna mw. van Beelen contact met u zal opnemen. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Annie van Beelen 
tel. 071 8881407 (liefst tussen 18.00 en 19.00 uur).

was er wel eens een concept gemaakt maar dit is nimmer 
ondertekend. Het zou kunnen dat hij dacht dat een 
concept voldoende was, of dat het al getekend was, maar 
het is volgens het Hof ook mogelijk dat hij uiteindelijk toch 
niet wilde wat in het concept stond.
De conclusie van het Hof is dat de broer B enig erfgenaam 
is.
Als u dit leest denkt u wellicht «het moet wel heel erg zijn 
als iemand liever zijn broer in het testament wil dan zijn 
echtgenote en kinderen». Dat dacht ik namelijk; het is puur 
giswerk wat X nu daadwerkelijk gewild zou hebben en 
daarom houdt het Hof de exacte terminologie van het 
testament aan. U ziet dus dat de tekst in het testament heel 
belangrijk is. Beter méér ovewegingen en uitleg opnemen 
dan minder. Zijn alle mogelijke omstandigheden voorzien 
en alle voorwaarden opgenomen? Als u oude testamenten 
heeft en uw situatie is daarna veranderd of u twijfelt of het 
testament wel uit zal werken zoals u wenst, maakt u dan 
gerust een afspraak voor een vrijblijvend advies! Zodat u 
geen X wordt, wiens wensen nu wellicht niet zijn vervuld.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-SweereVakantie in Hotel Schaepkens van ST Fijt te Valkenburg (september)
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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.

Vooraankondiging Ouderendag Noordwijk, sept. 2022
De 4 Noordwijkse ouderenbonden organiseren via hun 
samenwerkingsorganisatie “Senioren-4-Noordwijk” op 
24 september een alternatieve Ouderendag voor hun 
leden in het van der Valk Palace Hotel. Er zal een muzikale 
middag plaats vinden op die dag met een mooi 
programma in een bijzonder ambiance. Er zal voor 
deelnemers vervoer worden geregeld vanuit de diverse 
dorpskernen van Noordwijk, de Zilk en Noordwijkerhout. 
Noteer deze datum in uw agenda en houdt de 
Nieuwsbrieven in de gaten 
voor meer informatie over 
deze bijzondere viering. NOORDWIJK

NOORDWIJK

NOORDWIJK4

NOORDWIJK4

NOORDWIJK4
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Activiteiten 

Creatieve workshop portemonneetje haken, 
woensdag 18 mei
Na het succes van de Paas(ei)haasworkshop is de volgende 
in aantocht. Woensdag 18 mei van 10:15-12:15 uur kun je 
bij ons een klein portemonneetje, dat als sleutelhanger kan 
dienen en waar je bijvoorbeeld je winkelkarmuntje in kan 
doen of wat klein geld.
Lijkt het je wat, meld je dan vooraf aan zodat we weten 
hoeveel materiaal we moeten inkopen. Aan deze workshop 
zijn voor leden geen kosten verbonden. Niet-leden 
betalen € 2,50. 
Groetjes, Annemieke van Schooten

Wijnproeverij, vrijdag 6 mei 
Vorig najaar hadden we ook een wijnproeverij gepland, 
toen kon het helaas op het laatste moment niet doorgaan. 
Nu gaan we in de herkansing en is het vooruitzicht geluk-
kig een stuk beter. 
Gerda en John Vesseur zullen weer een leuke middag voor 
u verzorgen.  Ze nemen u mee met verhalen over het 
maken van wijn en verrassen u met mooie combinaties van 
leuke hapjes en diverse wijnen die daar qua smaken 
uitstekend bij elkaar passen. 
U kunt zich hiervoor tot 30 april (schriftelijk) aanmelden.  
Kosten voor deelname: voor leden € 10, - en niet-leden 
€ 12,50 

Klaverjasdrive, zaterdag 21 mei 
Op zaterdag 21 mei organiseren we weer een klaverjasdri-
ve voor de liefhebbers in De Wieken. 
Onder leiding van Jan Groenewoud en Bart van der Kwaak 
wordt er weer een “Jan van Leeuwen-drive” gespeeld met 
leuke prijzen. We starten om 10.30 uur, dus u bent welkom 
vanaf 10.00 uur voor de inschrijving.  
Dan is er koffie met wat lekkers en daarna gaan we starten. 
Voor in de pauze is er een heerlijke lunch klaar gemaakt 
door de vrijwilligers van de KBO. Natuurlijk worden er 
bonnen uitgegeven voor een borrel of drankje. En dan zijn 
er natuurlijk leuke prijzen ingekocht.  
Kosten deelname: voor leden € 5, - . Bent u geen lid van 
KBO Noordwijk dan betaald u € 8, -.  
Aanmelden tot 14 mei.

 

Mini concert, Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 
Weet u het nog, zo’n 2 jaar geleden hadden we in  
De Wieken een prachtig optreden van een harpiste.  
Zij is helaas inmiddels gestopt, maar we hebben voor u 
toch weer een harpiste kunnen contracteren voor een 
mooi miniconcert op Hemelvaartsdag.  
Harpiste Petra Rosa zal voor u optreden samen met 
zangeres Annebet en zij zullen u verrassen met hun 
programma “Een koffer vol herinneringen”. 
Het belooft weer een bijzondere muzikale middag te 
worden op deze ook bijzondere Hemelvaartsdag. 
Aanmelden uiterlijk tot 20 mei. 

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.

 

 

1e Lid : ( per formulier uitsluitend voor leden wonend op 1 adres )

Achternaam  : Dhr. / Mevr. …………………………………………………………………………………………….. 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

2e Lid :  
Achternaam : Dhr. / Mevr. ……………………………………………………………………………………… 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

Uw adres :  

Straat : …………………………………………………………………………... Nr. ………….. 
Postcode :  ………………   ……. Woonplaats : …………………………………………………………. 
Inleveren / retourneren :   uiterlijk 13 mei 2022 

KBO Noordwijk, p/a Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
Of deponeer het formulier in de eigen KBO-brievenbus binnen in de hal van dienstencentra : 

 De Wieken, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen, of 
 Het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hulp voor ouderen met kleine portemonnee
Niet iedereen kan de kosten van het leven even 
makkelijk dragen. Daarom kent de gemeente 
Noordwijk de Doe Mee Regeling. Zoals de naam al 
zegt is de regeling erop gericht om deelname aan 
de samenleving te bevorderen. Deze regeling is er 
ook voor ouderen met een kleine portemonnee.

Deelname aan de samenleving
Op bijgaande afbeelding ziet u voorbeelden van uitgaven 
die helpen om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. 
U kunt ook denken aan het lidmaatschap van ouderenbon-
den of de bibliotheek, kosten voor deelname aan beweeg-
programma’s voor ouderen, een kortingskaart voor Arriva 
busvervoer, kosten van een Vispas of een abonnement 
voor internet en tuinonderhoud.

Komt u in aanmerking?
Als u minder verdient of ontvangt dan de bedragen in de 
onderstaande tabel, komt u mogelijk in aanmerking voor 
deze ondersteuning. Meer weten? Bel of mail Hester

Mevrouw Hester van der Deijl adviseert u over de mogelijk-
heden. U kunt haar telefonisch bereiken via 071 – 36 60 000 
of via het emailadres hester@noordwijk.nl. Uiteraard kunt 
u ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. 
Op de website van de gemeente Noordwijk vindt u op de 
pagina “Geld voor school, sport, witgoed en andere zaken” 
meer informatie.

 

 

1e Lid : ( per formulier uitsluitend voor leden wonend op 1 adres )

Achternaam  : Dhr. / Mevr. …………………………………………………………………………………………….. 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

2e Lid :  
Achternaam : Dhr. / Mevr. ……………………………………………………………………………………… 
Voorletters : …………………….. Lidnummer KBO Noordwijk :    5390…………. 
Telefoon : ……………………………………… Mobiele telefoon : …………………………………………… 

Uw adres :  

Straat : …………………………………………………………………………... Nr. ………….. 
Postcode :  ………………   ……. Woonplaats : …………………………………………………………. 
Inleveren / retourneren :   uiterlijk 13 mei 2022 

KBO Noordwijk, p/a Willem-Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
Of deponeer het formulier in de eigen KBO-brievenbus binnen in de hal van dienstencentra : 

 De Wieken, Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen, of 
 Het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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AAllggeemmeennee  LLeeddeenn  VVeerrggaaddeerriinngg 
 

Agenda voor de te houden Algemene Leden Vergadering op :  
 

Datum :  maandag 20 juni 2022  
Locatie :  Op nader te bepalen locatie in Noordwijk 
  (zie hiervoor de locatievermelding in de 50+ Nieuwsbrief van eind mei 2022) 
Aanvang :  14.30 uur  

 
 

AGENDA  
 

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda  

2. Mededelingen  

3. Vaststellen notulen vorige vergadering 

4. Ingekomen stukken 

5. Voordracht door het bestuur tot benoeming van de heer T.T. van Bohemen tot secretaris 

van KBO Noordwijk 

6. Jaarverslag 2021 

7. De huidige verbinding van KBO Noordwijk met KBO Zuid-Holland en Unie KBO 

a. Samenstellen stem-controle-commissie 

b. Toelichting en uitleg over de huidige problemen en de opties 

c. Afsluitende vragenronde  

d. Stemming over het behouden van de huidige verbinding (met stembriefjes) 

     Korte pauze (koffie / thee)  
 

8. Uitslag van de stemming over agendapunt 7 d 

9. Financieel jaarverslag  
 

 a. Jaarrekening 2021  

  b. Begroting 2022 

  c. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

d. Decharge van het bestuur 

 10.  Rondvraag  

 11.  Sluiting Algemene Leden Vergadering  

 
In verband met de te verwachten grotere opkomst van leden, is het noodzakelijk om u voor 
deelname aan deze vergadering schriftelijk aan te melden via het speciale aanmeldingsformulier dat 
u in deze Nieuwsbrief aantreft. Meldt u zich a.u.b. uiterlijk tot 13 mei aanstaande aan.  
Daardoor kunnen we zo nodig naar een aangepaste vergader locatie uitwijken. 

Uitslag van de enquête over de relatie met KBO Z-H en Unie KBO 

De uitslag van de eerder gehouden enquête over de binding van KBO Noordwijk met de provinciale KBO Z-H en de 
landelijke Unie KBO heeft een goede response gekregen.  
Van het totaal aantal leden per 1 januari 2022 van 1.514 personen, heeft maar liefst 584 personen gereageerd op 
onze uitnodiging, ofwel 38,6 % van het totale ledenbestand. 

De resultaten zijn hieronder weergegeven. Waar een duidelijk JA of NEE op de gestelde vragen is ingevuld, is dat 
ook in de betreffende kolommen verwerkt. Indien een vraag niet ingevuld, onduidelijk, ofwel met een ? is 
ingeleverd, is dit verwerkt in de “AANTAL ?- kolom”. De genoemde percentages per regel zijn berekend in relatie 
tot het totaal aantal ingeleverde formulieren, dus 584 stuks. 

  Aantal  JA Aantal  NEE Aantal  ? Totaal 
formulieren # Vraag Aantal % Aantal % Aantal %  

1 Aansluiten bij Unie KBO + KBO Z-H ? 90 15,4% 465 79,6% 29 5,0% 584 

2 Band met Unie & Z-H verbreken ? 487 83,4% 89 15,2% 8 1,4% 584 

3 Komt u naar ALV ? 134 22,9% 415 71,1% 35 6,0% 584 

4 Onderwerp duidelijk genoeg uitgelegd ? 548 93,8% 26 4,5% 10 1,7% 584 

5 Onderwerp belangrijk voor lidmaatschap ? 456 78,1% 119 20,4% 9 1,5% 584 
 

Dan waren er nog een aantal opmerkingen toegevoegd aan het formulier. Hieronder een samenvatting hiervan ; 

Aantal Opmerking 

1 x Belangenbehartiging & Info (landelijk) wel belangrijk 

1 x  Als provincie Zuid-Holland uitstappen uit Unie KBO 

4 x Wat gebeurt er met Zilveren Kruis polis en/of energiecontract (via de Unie KBO) ? 

3 x Onderwerp voldoende duidelijk uitgelegd ? 

2 x  Bedankt voor al het werk 

1 x Consequenties voor bijv. Kerstconcert Amsterdam etc. ? 

4 x  Unie KBO behouden, Provincie Zuid-Holland opzeggen 

1 x  Onderwerp belangrijk, maar niet v.w.b. de kosten 

3 x  KBO-PCOB magazine behouden 

1 x  Weet niet welk belang KBO Noordwijk ervaart met de aansluiting,  

  alleen (KBO-PCOB) Magazine is niet voldoende 

1 x Onderwerp belangrijk, maar zal lidmaatschap er niet om opzeggen 

1 x Maak contributie 1e & 2e lid hetzelfde en verhoog met € 7,50 

1 x Loskoppeling van  Z-H & Unie ; onduidelijke vraag (vraag 2) 

1 x Onderwerp super goed uitgelegd (vraag 4) 

1 x Van KBO-PCOB Magazine afgaan, eigen Nieuwsbrief eenvoudiger uitvoeren (kosten besparen) 

1 x  Moeilijke keuze; loskoppelen of niet … ( vraag 1 en 2) 

Dit overzicht zal ook tijdens de Algemene Leden Vergadering op 20 juni worden toegelicht. 
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DAGTOCHT ROTTERDAM, CRUISE “ LAND VAN HEUSDEN & ALTENA ” OP DONDERDAG 7 JULI 2022 

Gelukkig 
Evenals vorig jaar, willen we u opnieuw een mooie bootreis aanbieden vanuit Rotterdam. Dit keer bezoeken 
we een heel ander gebied, varend vanuit Rotterdam gaan we in oostelijke richting naar het Land van Heuden 
en Altena en trekt er veel moois voorbij. Deze bijzondere dagtocht voert ons door het typische Nederlandse 
rivierenlandschap. We doen maar liefst drie provincies aan: Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.  
Nederland staat bekend om zijn polders en rivieren. Vanaf het water ervaar je die het beste. Traag en 
vriendelijk glijden de vergezichten aan je voorbij. Het platteland wordt afgewisseld met sfeervolle, oude 
steden als Dordrecht en Gorinchem en de charmante vestingstadjes Woudrichem en Heusden. Zowel binnen 
als buiten heb je een goed zicht op al dat moois. Sommige van de rivieren op de route zijn drukbevaren en 
we passeren onderweg dan ook heel wat schepen. In alle soorten en maten. Een bijzondere belevenis in de 
route is de passage van de in 1896 gebouwde Wilhelminasluis in Andel op de Afgedamde Maas. 

We vertrekken per touringcar vanuit Noordwijk naar Rotterdam om daar in te schepen aan boord van het 
schip dat ons die dag gedurende ± 8 uur verder zal vervoeren. 

KOSTEN : 
U kunt u nu inschrijven voor deze 
(dag)cruise voor een vaste prijs van  
€ 75,00 voor leden en € 87,50 voor 
niet-leden, inclusief busvervoer 
Noordwijk-Rotterdam v.v. en het 
arrangement “Land van Heusden & Altena” 
aan boord van het schip. Lees voor de 
toegankelijkheid en spelregels aan boord, 
ook de opmerkingen in de verdere 
beschrijving van de boot. Op de boot kunt 
u uitsluitend betalen met uw pinpas, 
contant betalen is dus niet mogelijk. 

AANMELDEN : 
Wilt u alleen of samen met uw partner, vriend of vriendin aan deze dag deelnemen, dan is het goed de 
volgende werkwijze te volgen voor het aanmeldingsformulier : 

• Individueel of samen met partners (op 1 woonadres);  vul het aanmeldingsformulier met de juiste 
volledige naam of namen en adresgegevens in, tezamen met uw lidmaatschap nummer(s). 

• Individueel of samen met vrienden/vriendinnen (op meerdere woonadressen);  
gebruik voor elk woonadres een eigen aanmeldingsformulier en lever deze gezamenlijk in 1 
verzamel-enveloppe in voor deelname. Zet daar dan duidelijk op “Samen aanmelden”. 
 

Op deze wijze proberen wij u bij de bus-indeling alsook op de boot en eventueel in het restaurant bij elkaar 
te houden voor zover dit dan mogelijk is. 
 

Boot informatie :    (informatie van de scheepsmaatschappij) 

 Let op! Tijdens deze tocht gaat u niet van boord.  
 

- Onze schepen zijn rolstoelvriendelijk, er is een lift aan boord aanwezig waar u binnen naar de 
verschillende dekken kunt. Indien uw gasten naar buiten willen dan kan dit helaas alleen tot het 
midden dek, naar het sky-dek hebben wij helaas geen lift.  

- Indien gasten een dieetwens hebben vernemen wij dit zo spoedig mogelijk voor afvaart, zodat onze 
chef-kok hier rekening mee kan houden. 

  Mei 2022 
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Extra OPTIE :  (niet inbegrepen in de dagtocht) 
Doordat dit een behoorlijk lange dag wordt, bent u ’s-avonds pas weer redelijk laat terug in Noordwijk, dat 
zal zo rond 19.30 uur zijn. We hebben daarom contact opgenomen met het Chinese restaurant Tong-Ah aan  
De Grent in Noordwijk, waar we bij 
terugkomst in Noordwijk eventueel wat 
kunnen eten.  
Voor € 22,- per persoon zal er dan hetzij 
een buffet of een 4-gangen menu 
worden geserveerd incl. 2 drankjes, 
afhankelijk wat mogelijk is en van het 
aantal deelnemers. Indien u hierin 
geïnteresseerd bent, kunt u dat op het 
aanmeldingsformulier aankruisen als 
extra optie zodat we weten hoe groot de 
interesse hiervoor is. Hierover wordt u 
dan later nog verder geïnformeerd. 

SPELREGELS van KBO Noordwijk voor deelname : 

▪ Uitsluitend aanmelden via bijgesloten model aanmeldingsformulier “RivierCruise Rotterdam”. 
(Eerder ingestuurde aanmeldingen worden dus niet in behandeling genomen  
  Dus, schrijf u nu (opnieuw) in voor uw eventuele deelname ! 
 

▪ Zodra bekend is hoeveel beschikbare plaatsen er zijn op de boot (en bus), zullen deze plaatsen worden 
verdeeld. Indien de aanmeldingen het beschikbare aantal plaatsen overtreft, zal het lot over deelname 
beslissen.  
 

▪ Deelnemers worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over hun toewijzing van deelname, uitgelote 
deelnemers worden daarentegen geïnformeerd over hun uitsluiting. 
 

▪ Afhankelijk van hun deelname zullen uiteindelijke deelnemers tijdig een factuur ontvangen voor hun 
deelname, inclusief de eventuele extra bestelde optie (eten bij rest. Tong-Ah). Deze factuur dient 
tenminste 10 dagen voor 7 juli per bank te zijn voldaan aan KBO Noordwijk. 
Indien de factuur niet tijdig is voldaan, vervalt de voor u beschikbaar gehouden plaats(en) en zal deze 
mogelijk worden toegekend aan een andere deelnemer van de eventuele reserve(wacht)lijst.  
De betaalplicht van de nota blijft onverkort van toepassing op basis van deze spelregels. 
 

▪ In geval van annulering tot 10 dagen voor vertrek, zal een deel van de bootkosten worden terugbetaald, 
de rest komt niet in aanmerking voor terugbetaling. De vervoerskosten (bus) is afgestemd op de totale 
groep en kan verder niet worden aangepast.  
Bij tijdige annulering kan eventueel nog worden getracht uw plaats aan een andere (uitgelote) 
deelnemer toe te kennen, waardoor verdere verrekening misschien nog mogelijk is. Deze omzetting kan 
uitsluitend verlopen via KBO Noordwijk. Neem daarvoor contact op met de penningmeester, zijn 
contactgegevens staan op de ontvangen factuur. 
 

▪ Bij annulering binnen 10 dagen voor vertrek is het volledige factuurbedrag van de ontvangen nota aan 
KBO Noordwijk verschuldigd, zonder enige terugbetaling. 
Ook dan is het van belang om uw afmelding zo spoedig mogelijk door te geven. Voor zover het dan nog 
mogelijk is om uw plaats aan een andere (uitgelote) deelnemer te vergeven, dan bestaat eventueel de 
mogelijkheid van enige terugbetaling. Dit ter beoordeling van KBO Noordwijk. 
 

▪ Kunt u of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan kunt u helaas niet deelnemen !  
 

Korte dagindeling :   7 juli  
Noordwijk > Verzamelen : 8.15 uur, Vertrek : 8.30 uur, terugkomst Noordwijk : 19.30 uur, Tong Ah 19.45 uur 
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AANMELDING 

KBO Noordwijk organiseert ook deze zomer weer een bijzonder leuke dagtocht waar we u ongetwijfeld een 
groot plezier mee zullen doen, afgaande op het enthousiasme na afloop van de dagtocht van vorig jaar.  

• Vaartocht  “ Land van Heusden & Altena ”    Rotterdam    donderdag  7 juli 2022 

Op die dag gaan we met de bus naar Rotterdam waar we rond 10.00 uur inschepen op een mooi schip dat 
ons op deze tocht door maar liefst 3 provincies voert, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. 
U verblijft de hele dag op de boot, geniet van koffie+ bij ontvangst, een heerlijke lunch aan boord evenals 
een dessert later die dag. Naast 2 consumptiebonnen van de KBO, zijn de overige drankjes voor eigen 
rekening. Ook is er ’s-avonds een extra optie mogelijk voor een diner/buffet bij rest. Tong-Ah in Noordwijk, 
inclusief 2 drankjes. 
Aanmelden : Aan deze dagtocht kunnen naast leden van KBO Noordwijk ook eventueel niet-leden 
deelnemen als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, deze laatsten tegen een toeslag van € 12,50 p.p.. 
Als u deel wilt nemen dient u zich zo spoedig mogelijk schriftelijk aan te melden via onderstaande 
aanmeldstrook (eerdere aanmeldingen, op welke wijze dan ook, worden niet in behandeling genomen). 
Uitsluitend onderstaande aanmeldingsstroken worden verwerkt als aanmelding voor deze dag.  
U kunt de volledig ingevulde strook deponeren in de KBO-brievenbus in de hal van De Wieken (Noordwijk-
Binnen) of in Het Trefpunt (Noordwijk aan Zee) of per post opsturen naar de penningmeester :  

KBO Noordwijk,    p/a  Willem Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
De aanmelding sluit op 11 mei 2022. Geeft u zich op voor het varen, dan dient u tijdens deze dagtocht een 
geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben (paspoort, ID-kaart of rijbewijs), legitimeren is verplicht ! 
 

Deelname + betaling : Dagtocht (= busvervoer + boot-arrangement) totaal voor € 75,00 per persoon 
(leden). Afhankelijk van de beschikbare plaatsen wordt u na aanmelding geïnformeerd of u feitelijk kunt 
deelnemen of niet. Na bevestiging van uw deelname, ontvangt u een factuur die u omgaand gelieve te 
betalen, of zal deze worden geïncasseerd als u een volmacht voor incasso heeft afgegeven. De verdere 
details omtrent deze dagtocht ontvangt u voor zover mogelijk bij de factuur en bij vertrek op de dag zelf. 
Het programma kan door omstandigheden worden gewijzigd, o.a. door nieuwe corona-bepalingen. 
Ten aanzien hiervan is de uitvoering en deelname onder alle voorbehoud. 
----------------------------------  ----------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 

uitsluitend deelnemer(s) wonend op 1 woonadres per formulier invullen !! 

RivierCruise Rotterdam “ Land van Heusden & Altena ”   donderdag 7 juli 2022 
Deelnemer(s) : KBO - Lid nr. 1=  5390……….     Nr. 2 = 5390………. Geen-lid   

Naam  1 :  Dhr./Mevr.    

Naam  2 :  Dhr./Mevr.   

Adres      :   

Woonplaats :  Postcode : 

Telefoon : Mobiel.tel.:                                    E-mail :  

Extra optie :  Eten bij Tong-Ah 
(avond) 

bijbetaling €  22,- per persoon 

Dieet-wensen 
voor lunch / diner ? 

Gezamenlijke deelname 
met vriend(in) ? 

Deelnemer 1                              

Deelnemer 2       
(aankruisen indien optie is gewenst) 

Deelnemer 1                              

Deelnemer 2               
JA / NEE  *)  

-formulieren bij elkaar 
inleveren in 1 enveloppe- 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.         Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in ! 
 

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Mei '22 Juni '22

 Algemene Leden Vergadering (ALV)
     KBO  v   Locatie nog te bepalen ma 14:30 20

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 5 2

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

do 14:00 19

 Creatief handwerken (workshop)
     KBO v    De Wieken         wo 10:00 18 15

 Fietsen
     KBO  v   De Wieken

wo 13:30 11 15

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Hemelvaartsdag - Mini concert Harpiste
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 26

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjassen 
     KBO  v   De Wieken

ma 13:00 2, 9, 16, 23, 30

 Klaverjasdrive
     KBO  v    De Wieken

za 10:30 21

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11, 18 25 1, 8, 15, 22, 29

  Quilten
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 6, 20

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:30 2, 9, 16, 23, 30 6, 13

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 08:45 17 21

 Wijnproeverij
     KBO  v  De Wieken

vr 14:00 6

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

 

      Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten  2021 - 2022 

       U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname vanaf... 

1    > 

2    > 

3    > 

4    > 

> Voor-
beeld 

Let op :  Activiteitnaam  bijv. 
  Klaverjassen       ma (dag) 

Wieken 
14.00 u 

Bijv.: > …..  maart     of   
 Seizoen 2021-22 

 

Attentie : 
Om organisatorische redenen, is het voor elke deelname aan een activiteit of bijeenkomst verplicht 
om u aan te melden (= reserveren).     Let op : vol is vol ! 
 

Na aanmelding nemen we zo nodig telefonisch of per mail contact op voor nadere informatie. 
Corona-maatregelen of niet, wij verzoeken u de komende tijd -afhankelijk van de omstandigheden- 
toch nog zoveel mogelijk enige onderlinge afstand te behouden tot andere deelnemers. (We krijgen van 
mensen regelmatig nog signalen van enig ongemak indien mensen te dicht op elkaar zitten.)  
We proberen voor iedereen zo comfortabel en veilig mogelijke omstandigheden te creëren. 
Help ons daar alstublieft bij ! Veel plezier met uw deelname. 
 

LET OP :  Aanmelden van 1 persoon per formulier 
-  A.U.B. dit hele formulier inleveren  - 

 

Aanmelding deelname KBO & DBO activiteit(en) > Datum :   .……. - ……. -  20……. 

Naam + voorletters *) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:   

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Geb. dd. : .…. - …… -  19……. 

Lid van :    *)  KBO-Noordwijk / ANSV /  WN-donateur / n.v.t.    >   Lid nr. : ………………………………… 
 

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 

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd Mei '22 Juni '22

 Bridge " Oudt Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    De Wieken

wo 13:30 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29

 Bridge " Oud Noortwijck "  Vrije inloop
     DBO    Het Trefpunt

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

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 3, 10, 17, 24, 31

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt

di 10:00 10 14

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:30 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 14, 28

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 9 (gezamenlijk)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 2, 9 (gezamenlijk)

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 17 14

 Rijbewijs keuring - op afsrpaak
     DBO     Het Trefpunt

ma 10:00 2, 9, 16, 23, 30 13, 20, 27

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken

vr 12:00 13, 27 10, 24

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 2, 9, 16, 23, 30 13, 20, 27

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:30 4, 11, 18 25 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC

wo 13:30 4, 11, 18 25 1, 8, 15, 22, 29

Activiteiten

IN MEMORIAM

Dat zij moge                   rusten in vrede

De heer C.J. van der Meer 
Hogeweg 5 84 jaar

De heer P.A. Hoogervorst 

Fluitekruid 10 70 jaar

Mevr. M.C. de Haas-de Lincel 

De la Bassecor Caanstraat 77 77 jaar

De heer F.J. Mulder 

Bronckhorststraat 21 84 jaar



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 11 mei. De prijs is een VVV bon van € 10, - 
welke bekend wordt gemaakt in de volgende nieuwsbrief. De oplossing van de puzzel is: ‘gezelschapsspel‘ en de winnaar van de 
VVV bon is mw. P.J. Nooijen-van der Meer, Johannes Molegraafstraat 14, Noordwijk.
   

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!
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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.
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23 INGB 0003 644 769   
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07
Mw. J.Peen-Giezen  E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11
Welzijn Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34

Sociaal Domein (WMO)
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
Mw. M.M.F. v. d. Burg   E: wmo@kbonoordwijk.nl    
  071 36 160 84
Ouderen-adviseurs
Mw. Wil van Leeuwen   E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Mw. Janneko Peen-Giezen   E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
Belasting-adviseurs
C. van Dam  E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
J.F.M. van der Hoeven   E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mw. Wil van Leeuwen  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 
H.C. Bogaards Goohorstlaan 31, 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: 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

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
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

Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                              
  Nummer            uiterste inleverdatum:
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
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