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Samen
Januari en februari zijn dé wintermaanden. 
Dat komt niet altijd feitelijk tot uiting, maar 
voor veel mensen is het dan van binnen koud. 
Want ze worden nauwelijks gezien, ze ervaren 
het als in het donker zitten. Ze voelen zich 
eenzaam.

Uit de top 3 van beste voornemens voor 2015 
blijkt dat de meest genoemde voornemens zijn: 
afvallen, zich minder druk maken en meer sporten. 
Allemaal op jezelf gericht; nogal egoïstisch; ikke, 
ikke en de rest ….? Er gloort ook een beetje licht: 
bij sommige overzichten komt op de derde 
plaats: meer tijd besteden aan familie en vrienden. 
Mogelijk bent u onlangs ook geschrokken van 
het nieuws, dat in Groningen een 52-jarige man 
3 jaar dood in zijn huis lag. Drie jaar (!!) heeft 
niemand deze man echt gemist; uiteindelijk 
hadden omwonenden de politie gebeld, omdat 
ze de man al een tijd niet gezien hadden en dat 
het soms wat vreemd rook rond de woning. 
Dat is een politiek probleem, las ik in een reactie. 
Om de dooie dood niet. Eenzaamheid is óns 
probleem; is jouw probleem, is mijn probleem! 
Het is te makkelijk en ook onjuist om onze 

problemen eenvoudig door te schuiven naar 
de politiek.
Ook hoor je mensen wel zeggen: die 52-jarige 
man wilde wellicht helemaal geen contact met 
anderen; mogelijk had die man moeite met 
mensen te ontmoeten; misschien was het wel 
een moeilijke man, en dergelijke reacties. 
Betekent dat dan dat je maar niet naar zo 
iemand omkijkt? Of zou meer tijd besteden aan 
familie en vrienden ook buren kunnen inhouden? 
Ik moet er niet aan denken, dat in ons dorp 
iemand zou wonen, die een moeilijk karakter 
heeft, of mogelijk een beetje apart doet, zodat 
hij of zij gemeden wordt, en het zou kunnen 
gebeuren dat deze mens ook wel eens jaren ziek 
of dood in huis kan liggen voor hij / zij ontdekt 
wordt, en dus lange tijd zeer eenzaam was. Laat 
het tijdig weten en ik ga op bezoek.

Niet alleen ik, maar ieder die zich christen noemt 
doet dat. Dat is de participatie maatschappij, 
waar in de politiek opeens over gesproken 
wordt; het is een kenmerk die volgens de 
christelijke waarden al eeuwen een norm is. 
Een norm dient te zijn. 

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter
Hoewel het laat is om het te schrijven: 
Een heel gelukkig, gezond en blijmoedig 2015 
toegewenst.

Wij hebben de drukke decembermaand achter 
ons en beginnen aan een nieuw jaar. Dat geeft 
toch steeds weer die energie die erop gericht is 
om nieuwe zaken aan te pakken. Sommigen 
maken plannen voor de vakantie, anderen kijken 
naar de tuin om te kijken of daarin iets veranderd 
moet worden, terwijl er ook velen zijn die zich 
voornemen voortaan in die feestdagen wat 
minder te eten, omdat ze nu moeten zorgen 
die extra pondjes weer kwijt te raken. Kortom 
wij zijn in onze gedachten bezig met de lange 
rest van het jaar.

Terwijl ik schrijf ‘lange rest van het jaar’ realiseer 
ik mij dat dat ook negatief kan worden gelezen, 

namelijk wat zijn dat veel dagen waarin ik niet 
weet wat ik moet doen. Dat zijn gedachten 
waarvan u weet dat u er niet aan toe zou moeten 
geven, maar toch… Het klinkt misschien wel erg 
gemakkelijk als ik schrijf: kijkt u eens naar de 
activiteiten in deze Nieuwsbrief, misschien is er 
iets bij waaraan u zou kunnen deelnemen. Of 
mogelijk heeft u een idee wat u wel zou willen 
doen, maar dat niet door ons wordt aangeboden. 
Belt of schrijft u dat Annie van Beelen, zij 
gaat kijken of en hoe dat dan kan worden 
gerealiseerd. U ziet het, wij willen graag datgene 
organiseren waaraan u behoefte heeft (voor 
zover ruimte en mensen daarvoor geregeld 
kunnen worden).

U ziet het: met elkaar gaan wij er nieuw, 
vernieuwend jaar van maken.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  



Contributie 2015
Gelijktijdig met deze Nieuwsbrief ontvangt u de 
contributienota voor dit jaar. Afhankelijk van het 
feit of u een machtiging voor automatische 
incasso heeft afgegeven of niet, bestaat de nota 
uit 1 of 2 vellen papier. Op de factuurregel met 
het totaal te betalen bedrag staat aangegeven 
of u wel of geen machtiging heeft afgegeven. 
Als u een machtiging heeft afgegeven, bestaat 
uw nota uit 1 pagina en hoeft u vanzelfsprekend 
zelf geen actie te ondernemen om de nota 
betalen; deze wordt automatisch van uw 
opgegeven rekening afgeschreven. Het bank 
rekeningnummer dat voor de incasso zal worden 
gebruikt staat iets verder op de nota genoemd. 
Is dit nummer niet (meer) juist, neemt u dan
 even contact met mij op om dit aan te passen.
Heeft u géén machtiging afgegeven dan treft 
u naast de nota een 2e pagina aan met een 
volmacht voor incasso. Deze is al zoveel mogelijk 

ingevuld met uw gegevens. Als u hiervan gebruik 
wilt maken, controleert u dan in elk geval of deze 
gegevens kloppen (wijzig ze eventueel duidelijk), 
uw juiste bankrekening nummer is ingevuld en 
stuur dit formulier dan na ondertekening aan de 
penningmeester retour, het adres staat op het 
formulier. Als u dit direct na ontvangst van de 
contributienota doet ) -uiterlijk 15 februari-, dan 
kan de nota voor dit jaar al automatisch worden 
geïncasseerd en heeft er u zelf dus geen omkijken 
meer naar. 
In alle andere gevallen dient u zelf actie te 
ondernemen om uw rekening te voldoen. Omdat 
contant geld steeds meer gedoe geeft en het 
voor de rayonhouders ook betekent dat er 
onnodig met contant geld over straat moet 
worden gegaan, verzoek ik dringend om van de 
machtiging voor incasso gebruik te maken indien 
u niet zelf via de bank uw betaling kunt regelen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Jacques Berbée  (penningmeester)

Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende 
‘ blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over 
2014. Zoals bekend, bestaat voor ouderen die 
problemen hebben om hun aangifte zelf, of via 
hun kinderen of andere bekenden in te vullen, 
de mogelijkheid hiervoor hulp te krijgen van 
een belastinginvuller van de Ouderenbonden. 
Deze vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen 
opleiding gevolgd, die speciaal gericht is op de 
normale belastingaangiften voor ouderen. Elk 
jaar, in jan. / febr., wordt deze opleiding bij de 
tijd gebracht op een terugkomdag.
In principe wordt deze service gratis verleend 
voor de doelgroep: leden van de 
Ouderenbonden, met een jaarinkomen tot  
€ 35.000 (alleenstaande) of  € 50.000 (gehuwden/
samenwonenden). Bij werkelijk gemaakte 
onkosten (vervoer, afdrukken etc.) kan een kleine 
kostenvergoeding (max. € 12) worden in 
rekening gebracht.
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar 
rechtstreeks telefonisch contact op te nemen 
met een belastinginvuller uit onderstaande lijst. 
Echter indien deze belastinginvuller van uw 
keuze bv. reeds teveel aanmeldingen heeft, 
wordt u mogelijk, in overleg, door een collega 
geholpen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
N.B. Mevr. Hanegraaf en dhr. van der Meer nemen 

geen nieuwe aanmeldingen meer aan, mede 
omdat er ook nieuwe belastinginvullers zijn 
bijgekomen.
De aangifte gebeurt op dezelfde manier als 
voorgaande jaren, dus op een pc in De Wieken 
of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of bij de 
belastinginvuller.
Verder hebben wij begrepen dat de 
belastingdienst enkele wijzigingen invoert:
-bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de 
Vooringevulde Aangifte of VIA
-de termijn voor de aangifte wordt verlengd tot 
1 MEI 2015, mede omdat deze VIA slechts 
beschikbaar is vanaf 1 maart 2015.
VIA betekent dat de Belastingdienst vanaf 
1 maart beschikt over een groot aantal gegevens 
die nodig zijn voor het invullen van uw 
belastingaangifte 2014, zoals de jaaropgaven van 
AOW en pensioenen, de WOZ waarde van uw 
woning, uw vermogen per 1 jan. 2014, etc. 
Het downloaden van deze gegevens 
vergemakkelijkt zeer het invullen van de aangifte 
en de kans op fouten wordt sterk verminderd. 
In verband met uw privacy heeft de 
belastinginvuller wel uw toestemming nodig 
om deze gegevens te downloaden.
Vóór 1 maart 2015 krijgt daarom iedereen een 
brief van de Belastingdienst over het gebruik van 

Belastingaangifte 2014 



De Belastinginvullers van de Ouderenbonden  in Noordwijk zijn:Namens de PCOB:
Berend Ike tel.: 36 123 70 overdag: 
06-40043709
Harm Meijers tel.: 36 106 04
Namens de KBO:
Tine Hanegraaf tel.: 36 117 98
René Hellemans  tel.: 36 206 28 s.v.p. 
overdag bellen.
Cees van Dam tel.: 36 113 18
Froukje van den Ende tel.: 06-47512472 Hans van der Hoeven tel.: 36 104 20 ook mob. nr. 06-53632100
Aad van der Meer  tel.: 36 143 56
Jan Verkade tel.: 36 487 09
Namens de ANBO:
Cees Hamburger tel.: 36 199 54
Ton Ouwehand tel.: 36 186 38
Ria van Kesteren tel.: 36 119 95 ook mob. nr. 06-20482321 
Tiny v. d. Wollenberg tel.: 36 211 32 s.v.p. bellen na 17 hr.
Froukje Vriezema tel.: 36 160 43

de vooringevulde aangifte (VIA), waarin voor 
iedereen een persoonlijke machtigingscode 
(E-herkenningsmiddel) wordt meegedeeld. Deze 
persoonlijke code is nodig om uw gegevens te 
downloaden. Overleg hierover dan s.v.p. met uw 
belastinginvuller, en breng deze code mee bij het 
invullen. 
N.B. Door deze nieuwe procedure wordt de reeds 
jaren gebruikte vijfcijferige code om de aangifte 
te verzenden, overbodig.
Er zijn ook mensen, die geen ‘blauwe envelop’ 
toegestuurd krijgen, maar die wel geld terug 
horen te ontvangen van de Belastingdienst. Dit 
kan ook zelfs het geval zijn bij mensen, die van 
de Belastingdienst te horen hebben gekregen 
dat zij geen aangifte hoeven te doen. 
Op hun AOW of ander pensioen is dan verleden 
jaar te veel ingehouden, omdat geen rekening is 
gehouden met een aantal aftrekposten, zoals 
buitengewone uitgaven in verband met ziekte, 
ook genoemd ‘specifieke zorgkosten’.
Deze uitgaven hoeven helemaal niet zo 
‘buitengewoon’ te zijn. Boven een bepaalde 
drempel kunt u bv. uw eigen bijdrage voor 
medicijnen, de niet vergoede kosten voor een 
dieet, tandarts, steunkousen, kleding en 
beddengoed, vervoer naar het ziekenhuis etc... 
in mindering brengen op uw inkomen. 
Ook giften aan de kerk, goede doelen etc. 
kunnen boven een bepaalde drempel worden 
afgetrokken. Op de computer kan in korte tijd 
worden uitgerekend of en hoeveel u zult 
terugkrijgen. De belastinginvullers voeren deze 
berekening graag voor u uit. 
Let wel: het spreekt vanzelf dat u daarna zelf kunt 
beslissen alleen dan een aangifte in te dienen als 
u geld terugkrijgt.

Nog enkele opmerkingen:
1) Bij het belasting invullen kan ook makkelijk 
 op de computer worden uitgerekend of u het 

correcte bedrag van zorg- en / of huurtoeslag 
uitgekeerd hebt gekregen in 2014 en 
uitgekeerd krijgt in 2015. I.v.m. de wetgeving 
die veranderd is, is dit wel belangrijk, voor een 
aantal mensen zelfs noodzakelijk.

2) Aan de hand van uw inkomen kan verder ook 
bekeken worden of u in aanmerking komt voor 
kwijtschelding gemeentebelasting en 
waterschapslasten, en voor de jaarlijkse 
gemeentelijke tegemoetkomingen van € 100 
(vrije tijd voorziening) en € 250 (bijdrage 
chronisch zieken / ouderen).

Ruimte voor rouw 

Zaterdag 31 januari 2015 • 14.00 uur – 17.00 uur                                                               
Een bijeenkomst voor mensen die recent een 
dierbare hebben verloren in het leven, getekend 
worden door verlies, of te maken hebben met 
uitgesteld rouwen. 
Een kans om stil te staan bij wat rouwen kan 
betekenen. 
Neem je tijd om te rouwen. 
Begeleiding Jacinta van Harteveld e.a.
Deelnemers aan Ruimte voor rouw krijgen na afloop 
het KBO boekje ‘Omgaan met rouw’ aangeboden. 
Prijs: € 5, - incl. koffie of thee (betalen bij de ingang)
Nieuwe Zeeweg 75 Noordwijk  Voor meer info over 
het programma van MtZ www.mariaterzee.nl. 
Informatie en aanmelden bij: gemmavandermeer@
hotmail.nl of  tel: 071-3613895

3) Indien u bij de belastinginvuller een telefoon-
beantwoorder krijgt, spreek dan s.v.p. duidelijk 
uw naam en tel. nr. in. U wordt dan terug-
gebeld.

4) Ook ouderen die ( nog) geen lid zijn van een 
ouderenbond worden geholpen. Er wordt hen 
wel gevraagd lid te worden.



Het definitief energielabel is per 1 januari 
2015 verplicht bij verkoop of verhuur van 
woningen. Het label verschilt van het 
energieprestatiecertificaat dat al sinds 
2008 verplicht is. 

Woningeigenaren zonder energielabel ontvangen 
in januari of februari een brief met hun voorlopige 
energielabel. Vanaf 1 januari 2015 is het bij 
verkoop of verhuur verplicht om hier zelf een 
definitief energielabel van te maken. De 
woningeigenaar kan vanaf 1 januari via de 
internetapplicatie energielabelvoorwoningen.nl 
van de Rijksoverheid een definitief energielabel 
aanvragen. Deze applicatie is nu nog in 
ontwikkeling. Indien u geen definitief energielabel 
aanvraagt, legt de overheid u een boete op! Via de 
applicatie kan de woningeigenaar, na inloggen 
op DigiD, de vooraf ingevulde gegevens 
controleren en aanpassen, bijvoorbeeld informatie 
over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. 
De applicatie geeft aan voor welke gegevens er 
bewijsstukken aangeleverd moeten worden, zoals 
een foto van een CV-ketel. Vervolgens controleert 
een erkende deskundige de gegevens op afstand. 
Na akkoord ontvangt de woningeigenaar zijn 
definitieve energielabel. Dit definitief energielabel 
is 10 jaar geldig na uitgifte. Dat geldt ook voor het 
huidige energielabel. Het voorlopig energielabel 
heeft geen formele status. Het is een indicatie van 
de gegevens zoals deze over de woning bekend 
zijn uit informatie uit de woningmarkt. Onder 

andere vanuit het Kadaster en onderzoek (WOON 
2006). Met het voorlopige energielabel kunnen 
marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen 
hoe een huis energiezuiniger gemaakt kan 
worden. U kunt u al nagaan via de Energielabel-
checker wat uw voorlopige energielabel is door 
op www.rvo.nl uw postcode en huisnummer in te 
voeren. Het voorlopige energielabel is gebaseerd 
op bouwjaar en type woning. 
Het energieprestatiecertificaat dat vanaf 2008 gold, 
zal vanaf 1 januari 2015 overgaan in de energie-
index. De energie-index is een getal voor de ener-
gieprestatie. De energie-index is een vrijwillig 
instrument om een exactere bepaling van de ener-
gieprestatie van een woning te berekenen. Bij een 
energie-index ontvangt u automatisch een definitief 
energielabel. Verder worden aan de energie-index 
financiële instrumenten gekoppeld, zoals het won-
ingwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenar-
en, vooral de huursector, gebruiken de energie-index 
om de investeringen van hun huizenvoorraad te 
waarderen en te bepalen.sttijd toe, en een gezond 
en voorspoedig 2015!

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Omdat er zoveel soorten tablets zijn starten de 
ouderenbonden met uitleg te geven over uw 
tablet. Heer van Dijk gaat u daar bij helpen en 
staat voor u klaar en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Dit gaat gebeuren in het nieuwe 
jaar en wel op dinsdag 10 februari 2015 en de 
aanvang is 14.00 uur. U kunt zich aanmelden 
bij Annie van Beelen, 071 8881407.      
 
ComputerClub – Themadag
Datum: maandag, 2 februari 2015 
Locatie: het Trefpunt, Schoolstraat, Noordwijk 
Aanvang: 10:00 tot ca. 11:30 uur
Toegang: gratis

Thema: Windows-bibliotheken 
‘Goed georganiseerd is snel gevonden‘
Het besturingssysteem Windows 7 en 8.1 bezit 
bibliotheken. Hiermede hebt u de mogelijkheid 
uw foto-, documenten-, muziek- en filmbestanden 
netjes te ordenen en ook snel terug te vinden. 
De locaties waar deze bestanden staan, op uw 
computer, externe harde schijf, USB-stick of in 
het netwerk zijn niet van belang. Alles komt 
samen en wordt bestuurd vanuit één locatie, 
de bibliotheken.
Op deze themaochtend nemen wij u mee op 
ontdekkingsreis, leggen wij u de werking van de 
Windows-bibliotheken uit en laten u zien op 
welke manier u ze gemakkelijk kunt instellen.

Activiteitenwetenswaardigheden Omgaan met tablets



Wanneer: Elke donderdagavond vanaf 19.15 uur.  
Vertrekpunt: Verzamelen op het Vuurtorenplein, 
bij Janus. 
Deelname: Gratis
Vanaf 15 januari 2015 is er de mogelijkheid om 
‘s avonds onder begeleiding in groepsverband 
te wandelen. We verzamelen (en eindigen) op 
het Vuurtorenplein, bij Janus.
Er wordt ongeveer 1 uur en 15 min. tot 1 uur en 
30 min. in een lekker tempo gelopen. We lopen 
op straat, op het strand of in de duinen. 
Belangrijk is dus wel dat je een redelijke conditie 
hebt!  

Dit wandelclubje is 
er voor iedereen, 
jong, oud, man, 
vrouw. Ook mensen 
die geen lid zijn van 
de ouderenbonden 
kunnen meelopen. Dus neem je 
buurman, vriendin, zwager of zus mee!
Wandelbegeleider en contactpersoon, 
Maria Berbee 06- 37 240 047

Zie ook het activiteitenoverzicht en onze 
website www.kbonoordwijk.nl 

Na een  gezellig wandeljaar van 2014 beginnen 
we aan 2015!
Met Maartje, Kees en Marga hebben we mooie 
wandelingen uitgezocht.
Voor al deze wandelingen vertrekken we om 8.45 
u vanaf de parkeerplaats bij het Verkadeplein bij 
de St. Jeroenskerk met de auto naar station 
Voorhout. 

DIT SEIZOEN VERTREKKEN WE STEEDS OM 
8.45 u MET AUTO NAAR  VOORHOUT.

Di.  20 januari.   Ns-wandeling Rotterdam 
Maasstad. 15 km. Vertrek om 8.45 u vanaf 
Verkadeplein met auto naar Voorhout. Met trein 
om 9.07 u naar Leiden, overstap om 9.20u naar 
Rotterdam-Centraal. De Nieuwe Maas, havens en 
zicht op de bijzondere skyline zijn de 
ingrediënten van deze wandeling. Markering v.d. 
route is wit-rood.
Di.  17 februari.  Delft:  Delftse Hout en 
Bieslandse Bos: Groene Wissels. 14 km. Vertrek 
om 8.45u vanaf Verkadeplein met auto naar 
Voorhout. Met trein om 9.07 u naar Leiden 
overstap om 9.20u  naar Delft. Leuke wandeling 
langs oude stadsrand, daarna het Delftse Hout, 
een prachtig wandelgebied en recreatie, 
vervolgens Bieslandse Bos en Plas.
Di.  17 maart.  ANWB-route Cabauwse 
Jacobsroute. Natuurwandeling het Groene Hart. 
14km. Vertrek om 8.45u vanaf het Verkadeplein 
met auto naar Voorhout, daarna met trein naar 
Leiden - Den Haag- Gouda. Vervolgens met bus 

178 naar Schoonhoven. We wandelen langs de 
Vlist, over houtkades, open weidelandschap, 
Jacobskerk in Cabauw, ect.
Di. 21 april. Ns-wandeling Boonervlietroute. 
Vlaardingen -West - Maassluis. 15 km.  Vertrek 
ook weer om 8.45u vanaf het Verkadeplein.  Met 
auto naar Voorhout, daarna met trein naar Leiden 
- Dordrecht. In Schiedam overstappen naar 
Vlaardingen. We wandelen in de Randstad 
midden door de Hollandse polders naar het 
historische stadje Maassluis en o.a. over een 
landbouwweggetje naar het recreatieparkgebied 
Krabbeplas.
Di .19 mei.  ANWB route.  Reeuwijkse Plassen 
gebied. 12 km. Vertrek om 8.45 vanaf het 
Verkadeplein. Met auto naar Voorhout, daarna 
met trein naar Leiden ri Den Haag, overstap ri .
Utrecht naar Gouda. Vandaar met bus 178 naar 
Halte Oude Reeuwijkse weg. Alvorens te 
wandelen genieten we eerst van een heerlijk kop 
koffie met iets lekkers zoals dat bij elke 
wandeling een goed begin is om te starten.
Di. 16 juni.  Alphen aan de Rijn: Het Groene Hart. 
Groene Wissels. 15 km.
Vertrek om 8.45u vanaf het Verkadeplein. Met 
auto naar Voorhout, daarna met trein naar Leiden 
en vervolgens trein ri. Utrecht en bij Alphen a.d. 
Rijn uitstappen. We wandelen door het gezellige 
centrum en een stuk langs de Oude Rijn en het 
oude Raadhuis en door Park Rijnzate en 
vervolgens door het boerenlandschap etc. 
Inlichtingen bij Ellen de Groot 071-3612112 of 
0642656757 

Wandelen met de KBO, 1e helft seizoen 2015

Sportief wandelen



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Februari '15 Maart '15

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 5 5

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 18 18

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 19 19

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 20 20

 Jaarvergadering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 5, 12,19, 26 5, 12, 19, 26

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

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

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 13:30 5, 12,19, 26 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

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

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 23

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

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

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 4, 18 4, 18

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 5, 19 5, 19

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 6, 20 6, 20

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 2

 Nordic Walking " Beginners "
     KBO  v   Duinweg (Malotepad)

di 13:30 3, 10, 17, 24

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 4, 11. 18, 25 4, 11, 18, 25

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein (Bij Janus)

do 19.15 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 2, 9, 16, 23 2, 9, 16. 23. 30

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 17 17

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Februari '15 Maart '15

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 7, 21 14, 28

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 4,11, 18, 25 4, 11, 18, 25

Activiteiten

Activiteiten



Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Februari '15 Maart '15

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 9, 16, 23 9, 16, 23, 30

 Computerclub " Thema-dag "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 2 2

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt

di 10:00 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

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

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 9 9

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 3, 10, 17, 24 3, 10

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 6, 13, 20, 27 6, 13

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

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

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 14, 28 14, 28

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 2, 16 9, 23 (excursie)

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

ma 14:00 9 2, 16, 30(excursie)

 Omgaan met Tablets
     DBO      De Wieken

vr 10:00 13, 20, 27 6, 13, 20

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

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

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

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

 Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

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

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     Het Trefpunt

di 10:00 3, 17, 24 3,17, 24, 31



VOORJAARSTOCHT CHOCOLADE, ROTTERDAM 
EN DE MARKTHAL.
Een geweldige Voorjaarstocht vol afwisseling en 

compleet verzorgd zodat dat u er gezellig uit kan 

voor een leuke prijs.

Na vertrek rijden we naar Ridderkerk waar u 

ontvangen wordt in het chocolade atelier van 

Frits van Noppen met eigengemaakt gebak en 

heerlijke koffie. Vervolgens een demonstratie 

chocolade maken in al zijn facetten. Doordat de hele groep via een video 

scherm goed kan volgen wat er gebeurt is natuurlijk lachen, knoeien en 

proeven gezelligheid ten top. Na dit gezellige bezoek bij Frits van Noppen 

vertrekken we naar het restaurant voor een goed verzorgd diner. ‘s Middags 

een rond tour door de stad Rotterdam met z’n vele bezienswaardigheden u 

ziet het oude en nieuwe Rotterdam. En een bezoek aan de Markthal geniet 

van ‘s Werelds grootste overdekte markt dat nu al Wereld primeur is. Het 

meest besproken onderdeel van de Markthal het 

oogverblinde kunstwerk Hoorn des overvloed, 

op 4000 panelen in 3d dit moet u gezien hebben. 

Maar de Markthal is ook een walhalla om lekker 

langs de kraampjes te struinen. Kortom een 

heerlijke dagje uit.

KOM, ZIE EN GENIET VAN DEZE SPETTERENDE 
VOORJAARSTOCHT VOOR DE SUPERLAGE PRIJS. 
E40,00 PER PERSOON

Vertrek 8:30 uur bushalte Van de Mortelstraat
Opgeven bij Joke Raabe 071 - 361 52 88

DAGTOCHT DINSDAG 31 MAART



    

Speciale aanbieding voor deelnemers van groep ‘ KBO Noordwijk ’.  

Meer informatie & aanmelden  : Mw. A. van Beelen,  �  071 - 888 1407 

of via internet : www.kbonoordwijk.nl vervolgens onder Informatie > Vragen 

Riviercruise rond het IJsselmeer & Texel 

Reisnummer:  cruw 91107 Prijs: €  575,-- per persoon 

Vertrekdatum :  4 juli 2015 Reserveringskosten: €    19,50 per boeking 

Hut :  2 persoonshut met lift Calamiteitenfonds: €      2,50 per boeking 

Reisduur : 8 dagen Schip: MS Prinses Juliana 

Inclusief : alle maaltijden aan boord Reisleiding: Reisleiding van de rederij 

Vertrek: Arnhem Aankomst: Arnhem 

Reisorganisatie: Kras B.V.    

Vaarprogramma vertrek 4 juli 2015 

Dag 1: Arnhem, vertrek 14.00 uur / Deventer, 

aankomst 20.00 uur  
Dag 2: Deventer, vertrek 07.00 uur / Kampen, 

aankomst 10.00 uur, vertrek 13.00 uur / 

Lemmer, aankomst 16.30 uur 

Dag 3: Lemmer, vertrek 06.00 uur / Sneek, 

aankomst 13.00 uur 

Dag 4: Sneek, vertrek 07.00 uur / Harlingen, 

aankomst 15.00 uur 

Dag 5: Harlingen, vertrek 07.00 uur / Texel, 

aankomst 11.00 uur  

Dag 6: Texel, vertrek 07.00 uur / Medemblik, 

aankomst 10.00 uur, vertrek 13.00 uur / Enkhuizen, aankomst 15.00 uur 

Dag 7: Enkhuizen, vertrek 07.00 uur / Volendam, aankomst 09.30 uur, vertrek 13.00 uur / Wijk bij 

Duurstede, aankomst 20.00 uur 

Dag 8: Wijk bij Duurstede, vertrek 05.00 uur / Arnhem, aankomst 09.00 uur / ontscheping 

Vaarprogramma en tijden onder voorbehoud van wijzigingen 

Rollators, rolstoelen en scootmobielen 

Rollators, opvouwbare scootmobiels, opvouwbare rolstoelen mogen meegenomen worden tijdens 

de cruise, zodat u deze tijdens uitstapjes/excursies kunt gebruiken. Echter is het van belang dat u 

hier niet volledig afhankelijk van bent. U dient wel kleine stukjes aan boord te kunnen lopen. Want 

wegens veiligheidsredenen mag uw rollator/scootmobiel/rolstoel niet geplaatst worden in de hut en 

deze mag niet aan boord gebruikt worden.  

     - u kunt de loopplank niet met scootmobiel, rolstoel en/of rollator betreden, u dient zonder 

hulpmiddel aan boord te kunnen komen. De bemanning zorgt ervoor dat uw scootmobiel, rolstoel 

en/of rollator op het (overdekte) zonnedek wordt geplaatst. Deze worden niet binnen geplaatst 

omdat hier niet voldoende ruimte voor is. Wanneer u het schip wilt verlaten, zorgt de bemanning 

ervoor dat uw rolstoel en/of rollator op de kade wordt geplaatst.  

     - voor cruises waarbij een busreis is inbegrepen geldt het volgende: het is niet toegestaan om 

(opvouwbare) elektronische rolstoelen en/of scootmobiels mee te nemen. Dit kan ook niet op 

aanvraag, er is niet genoeg bergruimte voor in de bus. Alleen opvouwbare, niet-elektronische 

rollators en/of rolstoelen zijn toegestaan en moet bij boeking worden opgegeven. 

     - In verband met de noodzakelijk toe te passen veiligheidsvoorschriften is het mogelijk dat 

reizigers worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de reis indien een mogelijke handicap een 

belemmering blijkt te zijn om eventuele noodprocedures bij calamiteiten correct te kunnen 

uitvoeren. Een zuurstofconcentrator of zuurstofflessen zijn niet toegestaan in verband met 

explosiegevaar. 

Uw schip: MS Prinses Juliana*** 



De jaarlijkse Bedevaart die door de KBO 
normaliter in mei wordt georganiseerd, zal 
dit jaar worden uitgesteld naar het najaar 
(september of oktober) in verband met de 
geplande dagtocht eind mei a.s. naar de 
Passiespelen in Tegelen. Waar we dit jaar 
met de Bedevaart naar toe zullen gaan en 
op welke datum dat hoort u zo spoedig 
mogelijk, maar dus zeker niet voor het 
einde van de zomer.

Reden voor dit uitstel is het geplande bezoek 
aan de Passiespelen in Tegelen op zondag 31 mei 
2015. Het vijfjaarlijks evenement van Het Tegelse 
Passiespel – ontstaan in 1931 – is uitgegroeid tot 
een theatergebeurtenis van internationale allure 
en speelt zich af tegen de achtergrond van het 
majestueuze decor gebouwd in 
Openluchttheater De Doolhof in Tegelen (L.). 
De uitvoering begint om 14.30 uur en duurt 
ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 
minuten.

Het verhaal van de Passiespelen: 
Het Passiespel verhaalt de emotionele 
gebeurtenissen uit de laatste dagen van het 
leven van Jezus: van de opwekking uit de dood 
van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus in 
Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf 
apostelen, het verraad van Judas, de door de 
hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, 
zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood 
aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die 
gebeurtenissen, die de christenen gedenken 
tussen Palmzondag en Pasen.

Heeft u interesse, vragen of wilt zich direct 
aanmelden, neem dan contact op met 
Ton Stuifbergen via tel. 071 – 36164 08  of 
06 – 29 067 527 (bij voorkeur tussen 17.00 en 
18.00 uur).  
Mailen kan ook : tonstuifbergen@hotmail.com   
Zie ook de (prijs)informatie hierover in de vorige 
Nieuwsbrief.

Bedevaart & Passiespelen

Een impressie uit de laatste voorstelling van 2010



Vacatures

● Secretaris (m/v) – vacant per 1-1-2015 
Onze secretaris mw. Hannie Jongeneel heeft om 
persoonlijke redenen haar functie per 1 januari jl. 
beëindigd. Wij komen graag in contact met iemand 
die haar werkzaamheden als secretaris wil overne-
men.

● Notulist(e) per direct 
Het bestuur is ook op zoek naar een notulist(e) voor 
het notuleren tijdens bestuursvergaderingen.

● 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.).

● Webmaster (plaatsvervangend) per direct 
Ter ondersteuning van onze huidige webmaster. 
Bij onvoorziene omstandigheden als back-up, maar 
ook om gezamenlijk de huidige website te onder-
houden en waar mogelijk nieuwe technologie toe 
te voegen.

● Project activiteit - KBO 60 jarig Jubileum (2016)  
In 2016 bestaat KBO Noordwijk 60 jaar. Ter gelegen-
heid daarvan is de vereniging op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers die een clubje gaan 
vormen om Jubileumactiviteiten te bedenken en 
voor te bereiden.

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

Dank aan sponsoren van 
Kerstviering

Mede dank zij onze sponsors is de afgelopen 
Kerstviering een succes geworden. We willen 
hen daarom ook graag bedanken voor hun 
bijdragen.
Bakkerij van Maanen
van der Zalm groente & fruit
Albert Heijn

Rijbewijskeuring (Drs. J.G. Steenvoorden)
De heer J.G. Steenvoorden heeft jarenlang de 
zgn. rijbewijskeuringen hier in Noordwijk 
verzorgd. Hij heeft aangegeven hier met ingang 
van 2015 mee te stoppen. Wij willen hem voor 
zijn inzet bedanken. 
U kunt zich voor een rijbewijskeuring voortaan 
o.a. nog richten tot:
Stichting Medi Partners in het Poortgebouw 
(ingang LUMC –Leiden) tel. 071 – 572 84 34
Global Health Care, keuring in Het Vinkenhof, 
Achterzeeweg 1, Noordwijk, tel. 070 – 36 27 222


Ons restaurant 
is dagelijks 
geopend vanaf 
11.00 – 22.00 
uur




Speciale
Febrari actie

Menu  
    voor 2 
personen
Soep

hors-d'oeuvre
Nu voor €  

29,50 


Tegen inlevering 
van deze bon


Heeft u vragen, neem dan 
even contact met ons op.



Gespecialiseerd 
in :
•  Kanton
•  Peking
•  Shanghai
•  Szechuan


Tevens 
bezorging aan 
huis.

!  071 – 36 129 

82



Ons restaurant is 
dagelijks geopend 
vanaf 11.00 – 
22.00 uur


Speciale actie

Februari 


Menu voor 2 personen -  €  12,50 p.p.


Hors-d’oeuvre  
(voorgerecht met kleine chinese hapjes)



Thai kai  
(kip in een licht pittige ketjapsaus)



Varkenshaas met Thaise rode kerry


Koffie of  IJs



Tegen inlevering van deze bon


Wij bezorgen ook aan huis !
Heeft u vragen, neem dan even contact met ons op

!   071 – 36 129 82



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Maart 2 11 februari
April  3 11 maart
Mei   4 15 april
Juni 5 13 mei

Vorige Nieuwsbrieven 
kunt u vinden op onze website 
www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl

Secretaris: vacant E: secretaris@kbonoordwijk.nl
  
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Th.A.M. Blokland  pastorale zaken     
 071 36 125 90 
 E: pastor@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

Welzijn Senioren Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 

Ouderen- en/of Belasting-adviseurs
A.C.M. v. d. Meer OB E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl   
  071 36 143 56
Mw. C. Hanegraaf  OB E: c.hanegraaf@online.nl    
  071 36 117 98 
C. van Dam B E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
R.C.G. Hellemans  OB E: helle217@planet.nl    
  071 36 206 28
J.P.M. Verkade  B E: verkadej@xs4all.nl    
  06 532 69 321
J.F.M. van der Hoeven  B E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mevr. F. van den Ende B E: froukjevdende@gmail.com
  06 475 12 472

WMO Platform
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl    
 071 36 160 84
 
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 

H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Rayonhouders:  A.C.M. van der Meer  071 36 143 56 
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Reizen:  Mw. E.A.M. Zandwijk 0252 37 26 22
 E: reizen@kbonoordwijk.nl
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A.J. De Kremer 071 36 146 08  
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

IN MEMORIAM

Mevr. M.H. Groen-van der Put 
Willem Alexanderpark 41 68 jaar

Mevr. A.C. Klein Gunnewiek-
Hooymans 
Beeklaan 36 92 jaar

Dhr. A.A.J. Turk 
Jan Cramerhof 17 79 jaar

Mevr. P.T.M. van Went-Vester 
Groot Hoogwaak 113 85 jaar

Dhr. C.P. Alkmade 
Lijnbaanweg 33 87 jaar

Dhr. G.J. Hiep 
Groot Hoogwaak k209 84 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede 



071 364 6006 •  w w w.barbaranoordwijk .nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G  N O O R D W I J K

Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...

Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006

071 364 6006 •  w w w.barbaranoordwijk .nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G  N O O R D W I J K

Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...

Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006

Een betaalbaar adres voor uw:
receptie, verjaardag, 
condoleance etc.

Fam. Geerlings
Duinweg 7, 2202 RA Noordwijk
telefoon 071 3612139

www.ossewa.nl

• Actief • Gratis tijdschrift Nestor • Gratis 
Noordwijkse Vuurtorenpas • Lidmaat-

schap €  22,50 per jaar • Veelzijdig

Beijaert 60, 2202 PR Noordwijk Tel. 071-3624230
secretaris@kbonoordwijk.nl - www.kbonoordwijk.nl

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar)
www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

“Hotel De Ossewa” 
 
Een betaalbaar adres voor Uw: 
       Receptie  
       Verjaardag  
       Condoleance etc.  
                                                              
 
 
                                                            Fam Geerlings 
                                                            Duinweg 7  
                                                            2202 RA  Noordwijk 
                                                            !  071 3612139  
                                                            www.ossewa.nl  
 
 
 

071 364 6006 •  w w w.barbaranoordwijk .nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G  N O O R D W I J K

Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...

Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas

Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006



KBO Noordwijk


