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Gewoon 
Na de feestelijkheden van Oud- en Nieuwjaar, soms ietsje 

verlengd tot na Driekoningen, worden de lichtjes en 

versieringen met alles wat bij de Kerstdagen hoort opgeruimd 

en zeggen veel mensen, soms bijna opgelucht: we gaan weer 

fijn gewoon doen. Is dat wel de bedoeling? 
Eigenlijke ruimen veel mensen de kerstspullen te vroeg op.  

Dat de kerstboom het niet zo lang uithoudt, kan ik me 

voorstellen. In de warme kamer en zonder de toevoer van 

noodzakelijk vocht, gaan de dennennaalden op de duur uitvallen 

en een kale boom is geen aanblik. De kerststal zou best mogen 

blijven staan tot en met de zondag na Driekoningen; dan vieren 

we de ‘Doop van Jezus’, daarmee eindigt officieel de Kersttijd.  

Toch herhaal ik mijn vraag of het de bedoeling is dat we, na alles 

opgeruimd te hebben, weer gewoon gaan doen? We sluiten de 

Kersttijd dan wel af met de Doop van Jezus, maar tegelijk is dat 

een begin. Met de doop begint Jezus zijn openbare leven:  

Hij gaat rondreizen om het Goede Nieuws te verkondigen en 

vooral te beleven.  

Het feest van de Doop van de Heer herinnert ook aan onze eigen 

doop. Het is niet alleen een gebeurtenis uit het verleden, maar 

betekent elke dag voor ons iets. Zou in ieder geval iets moeten 

betekenen. Door de doop zijn we opgenomen in de gemeenschap 

van Christus en worden we opgeroepen in de voetsporen van 

Jezus te gaan. Het wordt uitgesproken tijdens de doopviering, 

wanneer de dopeling wordt gezalfd met chrisma: Door God, onze 

Vader, zalf ik jou … met het heilzame chrisma, opdat je 

doordrongen mag worden van de Geest van Jezus Christus,  

zodat  jij – kind van God – goedheid mag uitstralen en mag 

toenemen in welgevallen bij God en bij de mensen.  



 

Als zó leven jouw gewoonte is, mag je na het opruimen van alle 

versieringen inderdaad weer gewoon doen. 

Theo Blokland,  pastoor   



 

Van de voorzitter  
Ik hoop dat de eerste weken van het nieuwe jaar voor u positief 

zijn verlopen en voor het resterende deel ervan wens ik u een 

heel goed 2014!  

 

Het St. Nicolaasfeest met bezoek van de Sint en de gezellige 

Bingo was een succes en ook het kerstfeest trok veel 

belangstelling. In verband met de veiligheid werd, net als in 

voorgaande jaren, gebruik gemaakt van toegangskaarten zodat 

een beeld kon worden gevormd van het aantal te verwachten 

bezoekers. Hier ging het mis en moesten enkele leden worden 

teleurgesteld omdat zij hun kaart niet konden tonen. Te laat 

vonden we daar een oplossing voor. Het bestuur betreurt dit en 

belooft dat  het volgend jaar beter te doen.  

De eerste bestuursvergadering heeft begin januari alweer plaats 

gevonden en ook in DBO- en WSN-verband hebben de eerste 

ontmoetingen alweer plaatsgevonden.   

 

Op 11 januari jl. nam de Protestant Christelijk Ouderen Bond 

afdeling Noordwijk afscheid van haar voorzitter Gert van der 

Meiden. Vele jaren was hij ook voorzitter van het WMO-

platform en de Raad voor Zorg en Welzijn en nam hij actief deel 

aan het maandelijkse overleg van de Drie Ouderenbonden 

(DBO). Tevens gaf hij de aanzet te komen tot de stichting 

Welzijn Senioren Noordwijk (WSN). 

 

De KBO is actief, wil sterk blijven en kan nieuwe leden goed 

gebruiken. Ook nieuwe vrijwilligers, zoals Rayonhouders, 

bestuur- en koorleden zijn van harte welkom.  

De huidige vrijwilligers, waaronder de bestuursleden zullen hun 

best doen om 2014 tot een succesvol jaar te maken. 

 
Ton Stuifbergen, voorzitter  



 

Belastingaangifte 2013 
Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe 

envelop’ in de bus  voor de aangifte over 2013.  

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 ( vooral aftrekposten).  

In principe wordt deze service gratis verleend voor de 

doelgroep: leden van de Ouderenbonden, met een jaarinkomen 

tot € 30.939 ( alleenstaande) of € 42.438 ( echtpaar).  

Bij aantoonbare onkosten ( vervoer, afdrukken etc.) kan een 

kleine kostenvergoeding ( max. € 10) in rekening worden 

gebracht.  

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks 

telefonisch contact op te nemen met een belastinginvuller uit 

onderstaande lijst. Als echter de belastinginvuller van uw keuze 

teveel aanmeldingen heeft, wordt u, na overleg, door een collega 

geholpen. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

 

Mevr. Hanegraaf en dhr. van der Meer nemen geen nieuwe 

aanmeldingen meer aan, mede omdat er ook nieuwe 

belastinginvullers zijn bijgekomen.  

 

De aangifte gebeurt identiek aan voorgaande jaren, dus op een 

computer in De Wieken of Het Trefpunt, ofwel thuis bij u of de 

belastinginvuller.  

Verder hebben wij begrepen dat wij (nog altijd) geen DigiD 

hoeven.  

Wel kunnen wij vanaf 1 maart gebruik maken van de 

Vooringevulde Aangifte (VIA). De Belastingdienst beschikt 

namelijk vanaf deze datum over een groot aantal gegevens die 



 

nodig zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2013, zoals 

de  jaaropgaven van AOW en pensioenen, de WOZ-waarde van 

uw woning, uw vermogen per 1 januari 2013, etc.  

Het downloaden van deze gegevens vergemakkelijkt het invullen 

van de aangifte en de kans op fouten wordt verminderd.  

In verband met uw privacy heeft de belastinginvuller uw  

toestemming nodig om deze gegevens te gebruiken.  

In februari  krijgt daarom iedereen die door onze belasting-

invullers in 2013 geholpen is, een brief van de Belastingdienst 

over het gebruik van de vooringevulde aangifte (VIA).  

Daarin wordt voor iedereen een persoonlijke code  

(E-herkenningsmiddel) meegedeeld. Deze persoonlijke code is 

nodig om uw gegevens te downloaden. Overleg hierover dan 

s.v.p. met uw belastinginvuller.  

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 bijvoorbeeld uw eigen 

bijdrage voor medicijnen, de niet vergoede kosten voor een dieet, 

tandarts, steunkousen, kleding en beddegoed, vervoer naar het 

ziekenhuis etc... in mindering brengen op uw inkomen.  

 

Let op: 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. 

 

De Belastinginvullers van de Ouderenbonden in Noordwijk zijn: 

Namens de PCOB : 

Berend Ike      36 123 70 overdag: 06-40043709. 

Harm Meijers     36 106 04 

Namens de KBO : 

Tine Hanegraaf    36 117 98 

René Hellemans    36 206 28 s.v.p. overdag bellen. 

Hans v. d. Hoeven   36 104 20 of  06-53632100 

Aad v. d. Meer     36 143 56 

Cees van Dam     36 113 18 

Jan Verkade     36 487 09 

Namens de ANBO : 

Cees Hamburger    36 199 54 

Ton Ouwehand    36 186 38 

Ria van Kesteren     36 119 95 of  06-20482321 

Tiny v. d. Wollenberg  36 211 32 s.v.p. bellen na 17 uur 

Froukje Vriezema    36 160 43 

Tenslotte:  

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 2013 en 

uitgekeerd krijgt in 2014. I.v.m. de veranderde wetgeving is dit 

wel belangrijk, voor een aantal mensen zelfs noodzakelijk.  

 



 

2 - Aan de hand van uw inkomen kan ook bekeken worden of 

u in aanmerking komt voor kwijtschelding van 

gemeentebelasting en waterschapslasten, en voor de jaarlijkse 

gemeentelijke tegemoetkomingen van € 100 ( vrije tijd 

voorziening) en € 250 ( bijdrage chronisch zieken / ouderen).  

 

3 - Indien u bij de belastinginvuller een telefoonbeantwoorder 

krijgt, spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en tel. nr. in. U wordt 

dan teruggebeld. 

 

4 - Ook ouderen die ( nog) geen lid zijn van een ouderenbond 

worden geholpen. Er wordt hen wel gevraagd lid te worden. 

 

 

 

Dag van de Ziekenzalving op donderdag 27 maart  

Een dag van ontmoeting, bezinning, warmte, 

kerkelijke viering en verwend worden.  

Het duurt nog even, maar denk er eens over na.  

Natuurlijk worden alle mensen die andere jaren 

aan het ziekentriduüm deelnamen of vorig jaar 

aanwezig waren weer persoonlijk uitgenodigd.  

 

Zou u het sacrament van de ziekenzalving willen ontvangen?  

U bent van harte uitgenodigd.  

Of weet u iemand in uw omgeving die dit ook graag zou willen 

meemaken? 

Wij horen het graag, voor vervoer kan worden gezorgd.  

Namens het pastoraal team en de werkgroep, 

 

Marga van Went  06-51021554 

E: margavanwent@hotmail.com 

  

mailto:margavanwent@hotmail.com


 

 

 

               

 

 

Met open oor en oog  
Contact persoon in Woon-zorg-centrum Jeroen.  

Sinds ongeveer een jaar ben ik contactpersoon in huize Jeroen 

namens de parochiegemeenschap. Er zijn veel vrijwilligers in dit 

huis en waarschijnlijk kunnen ze er nog veel meer gebruiken.  

Ik probeer af te tasten welke mensen nooit bezoek krijgen of 

behoefte hebben aan een gesprek etc. Dat is in zo’n groot huis 

een hele klus. Regelmatig ben ik in het restaurant te vinden en 

maak daar een praatje met de bewoners, meestal bewoonsters.  

Sinds enkele weken ben ik op donderdagmiddag  vrijwilliger op 

de eerste verdieping. Door middel van spel, muziek of een 

wandelingetje probeer ik me er nuttig te maken.  

Ook ben ik lid van de pastoraatsgroep in dit huis, dit is een 

oecumenische  groep onder leiding van pastor en dominee en een 

groep vrijwilligers. We komen een paar maal per jaar bij elkaar 

en evalueren de vieringen in de kapel.  

Riek Raven 

 

Themamiddag  
Op donderdag 20 februari om 14.00 uur wordt in het Trefpunt 

een themamiddag georganiseerd over Ouderenmishandeling.  Dit 

onderwerp is bijzonder actueel en was recent het thema in 

televisieprogramma Zembla.   

De voorlichters op deze middag zijn Trudy Heldens en  

Cor Verdiesen.  Muzikale omlijsting door de ‘Zilker Oldtimers.’   

MET OOR EN OOG 

HART EN HANDEN 



 

BERICHT VOOR DE NATUURLIEFHEBBERS!  

Het Natuurclubje heeft dhr. Mart Gielen  

(oud-boswachter) bereid gevonden om met een aantal liefhebbers 

te gaan genieten van al het moois in onze regio.  

De opstapplaats is op de markt bij de Northgo Sporthal. 

Start 14:00 uur.  

De geplande natuurwandelingen zijn:  

- maandag 3 maart, verrassing  

- maandag 12 mei, speciaal voor de scootmobielers, tocht 

over  het schelpenpad.  

 

Eventuele kosten voor een drankje zijn voor eigen rekening.  

Maakt u gebruik van uw auto?  Misschien kunnen er mensen met 

u meerijden. Graag dat kenbaar maken bij het opgeven.  

Informatie en opgeven:  

Annie van Beelen  071 88 814 07  

 

 

WANDELEN MET DE KBO, SEIZOEN 2013 – 2014  

Beste wandelaars,  

Van bijna alle voorgaande wandelingen is er een fotoverslag op 

onze website www.kbonoordwijk.nl te vinden.  

Voor al deze wandelingen vertrekken we 8:45 uur of om 9:00 uur  

vanaf de parkeerplaats bij de St. Jeroenskerk ( Verkadeplein ) om 

met de auto naar station Voorhout te rijden en daar de trein te 

nemen. LET OP  DE  JUISTE  TIJD  VAN  VERTREK bij 

iedere wandeling. 

di.  18 februari :  NS –wandeling Kennemerduinen. ( 16 km ) 

We vertrekken om 9:00 uur vanaf het Verkadeplein met de auto 

naar Voorhout en met de trein naar Santpoort Noord.  

We wandelen door de duinen langs Duin en Kruidberg, ri Zee 

http://www.kbonoordwijk.nl/


 

naar Parnassia, daarna ri. Bloemendaal  naar  station Overveen. 

Een hele mooie wandeling.  

di . 18 maart: Wandeling Wassenaar ( 15 km). Begin Huize de 

Paauw aan de Raadhuislaan, langs villawijk, exclusieve 

bouwstijlen uit jaren 30, langs Kievitslaan vervolgens ri. 

Meyendel etc. . We vertrekken om 9:00 uur vanaf het 

Verkadeplein naar de Herenweg met de bus.  

di. 15 april      NS-wandeling  De Horsten.   ( 16 km ) Den Haag 

Centraal via Haagse Bos,  Huis ten Bosch,  landgoed 

Reigersbergen,   Oud Wassenaar ri . De Horsten , Seringenberg      

etc.  We vertrekken om 9:00 uur vanaf het Verkadeplein naar de 

Voorstraat met de bus.  

Inlichtingen bij:  

Ellen de Groot:  071 36 121 12  of  06 426 567 57  

 

 

Wandelen met de KBO in IJmuiden november 2013 

Dinsdagmorgen 9 uur vertrokken we met 12 deelnemers in de 

regen naar IJmuiden. De buienradar gaf aan dat het daar droog 

zou worden en dus gingen we vol goede moed. In IJmuiden eerst 

aan de koffie met de gebruikelijke appeltaart en daarna vol goede 

moed naar buiten waar het droog was.  

In de duinen stonden bunkers nog van de oorlog en wij kregen 

een goede uitleg door  Klaas. Langs zandpaden en later een 

verharde weg kwamen we Schotse Hooglanders en kleine 

paardjes tegen. Gelukkig maakte Arie foto’s  van ons en de 

beesten (te zien op de website van de KBO). 

De Atlantikwall-route is een mooie route en met Ellen als gids 

kwamen we terug in IJmuiden voor de koffie en toen met de bus 

naar huis.  

Wilt u eens ervaren hoe gezellig het is, loop dan eens met ons 

mee. Hopelijk tot ziens, 

Annie van Essen 



 

Verslag van de erwtensoep wandeling op 17 december    
 

Voor  de  laatste  keer  dit  jaar  vertrokken  we  met  11 

enthousiaste  wandelaars met de  auto naar het beginpunt ´Langs 

Berg en  Dal´.  

 4 Personen,  waaronder  de  oudste (Cecilia) kwamen op de  

fiets, dus in totaal 15 personen.   

Om 9:20 uur liepen we via de Noraweg  naar Restaurant 

Nederzandt.  

10 uur  Koffietijd. We genoten van een kop koffie  met heerlijke 

appelstrudel met slagroom en vanillesaus. Daarna was de route 

naar het strand, laag water dus prima om te wandelen.  

Veel  vogels, waaronder veel strandlopertjes en meeuwen, die 

driftig op zoek  waren naar eten. Er stond  weinig wind en het  

was droog.  

Onderweg langs het strand bij de Nora zagen we de camera`s en 

speciale antennes, die al geïnstalleerd zijn voor de komende 

nucleaire top in maart 2014 met 58 topwereldleiders o.a. Obama, 

Poetin, Merkel en vele anderen. Bij de 2
e
 opgang  liepen we 

langs de Noordwijkse Golfclub, het duin en het bos in over  

goede bos- en wandelpaden, langs het Piet Florisdal.  

 

Verder  hebben we nog even een kleine picknickpauze gehouden. 

John  heeft zijn vrouw Corry gebeld en samen met Hannie zijn ze 

ook naar Berg en Dal gekomen.  

Ongeveer tegelijkertijd kwamen wij weer terug van onze 

wandeldag en hebben  met 17 personen genoten van een heerlijke 

kop erwtensoep. Voor iedereen was het een geslaagde dag! 

Ellen de Groot 

  



 

22 februari  – carnavalsmiddag voor senioren 
Op zaterdag 22 februari 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. Iedereen is van 

harte welkom en de toegang is gratis. U komt toch zeker ook naar 

deze ‘keune middag’?  

Uiteraard treden de dansmariekes weer op en wordt de middag 

muzikaal omlijst door blaaskapel de Torentrekkers. Verder hoopt 

Prins Calor dat hij wordt opgenomen in de Senaat van Oud 

Prinsen. Er is nog nooit een prins geweigerd, maar resultaten uit 

het verleden bieden nu eenmaal geen garanties voor de toekomst! 

Tot slot is er de bekendmaking van de Groot Noortukker 2014. 

Welke Noordwijkse vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet 

voor de medemens, zal dit jaar de eer te beurt vallen?  

Voorafgaand aan de seniorenmiddag 

wordt traditiegetrouw om 12:00 uur een 

boerenkoolmaaltijd geserveerd (zaal 

geopend vanaf 11:45 uur). De kosten voor 

de maaltijd inclusief twee consumpties 

bedragen €6,00 per persoon (betalen bij 

binnenkomst).  

Wilt u mee eten van deze overheerlijke boerenkool met worst? 

Geef u dan snel op bij:  

Marlies van der Vring  (Woonzorgentrum Groot  Hoogwaak) 

E: mvandervring@groothoogwaak.nl  

of bij Els Smit  (Woonzorgentrum Jeroen)  

E: els.krug@live.nl. 

mailto:els.krug@live.nl


 

Optreden Shantykoor ’t Bollenhart 

Zaterdag 15 februari om 14.00 uur  

treedt in ‘het Trefpunt’ het  

Noordwijkerhoutse shantykoor  

’t Bollenhart op  voor het DBO. 

Het shantykoor ’t Bollenhart bestaat 

ruim 12 jaar. In deze periode heeft 

het koor niet alleen in Noordwijkerhout maar ook buiten de 

grenzen van onze buurgemeente een goede reputatie opgebouwd. 

Het uit vijftig zangers en vijf muzikanten bestaande koor richt 

zich vooral op (oude) zeemansliedjes. Dit stoere mannenkoor 

heeft echter ook een uitgebreid kerstrepertoire. December 2013 

heeft het koor in samenwerking met het B-orkest van Cresendo 

een optreden verzorgd in de oude St. Jeroenskerk in Noordwijk. 

Een optreden waar heel veel belangstelling voor was en waar 

veel waardering voor is gegeven in de plaatselijke en regionale 

pers. Maar nu zijn de mannen dus weer helemaal terug bij de 

shanty’s. Het optreden in het Trefpunt is het eerste openbare 

optreden van het koor in 2014. De mannen zullen zeker hun beste 

beentje voor zetten. In 2013 heeft het koor zijn derde cd 

geproduceerd. Deze cd is genaamd ‘’t Bollenhart op Koers’,   

verwijzend naar de zeevaart. Op deze cd staan zowel oude als  

nieuwe liedjes. Een aantal van deze nieuwe liedjes zijn door 

leden van het koor geschreven. Uiteraard zullen tijdens het 

optreden in het Trefpunt een aantal van deze liedjes ten gehore 

worden gebracht.  

Het repertoire van ’t Bollenhart is inmiddels zo groot dat er ook 

verzoeknummers ingediend kunnen worden. Dirigent en leden 

van het koor vinden het geweldig als het publiek hun 

betrokkenheid toont door nummers aan te vragen. De leden van 

shantykoor ’t Bollenhart kijken er naar uit om voor u te zingen 

op 15 februari.We hopen u dan ook allen te treffen!  



 

MUSEUM PLUS BUS 

In de Nieuwsbrief van december 2013 heeft u uitgebreid kunnen 

lezen over de  bestemmingen van de MuseumPlusBus 2014.  

Museum Boijmans Van Beuningen 

Cobra Museum voor Moderne Kunst 

Gemeentemuseum Den Haag 

Hermitage Amsterdam 

Joods Historisch Museum 

Kröller-Müller Museum 

Mauritshuis 

Nederlands Openluchtmuseum 

Rijksmuseum 

TwentseWelle 

Museum Het Valkhof 

Van Gogh Museum 

 

Om beter voorbereid te zijn op het moment dat we in aanmerking 

komen voor de gratis dagtocht met de MuseumPlusBus, willen we 

graag een lijst aanleggen van mensen die in principe mee willen.  

Heeft u belangstelling, geef u dan op bij Elly van Zandwijk.  

Dat kan door een kort briefje af te geven bij de receptie van het 

Trefpunt, bij de bar van De Wieken of door Elly te bellen op  

0252-372622 of te mailen naar reizen@kbonoordwijk.nl  

Vermeld drie musea die uw voorkeur hebben door er 1, 2 of 3 voor te 

zetten of geef dat door aan Elly. Nogmaals, dit is een belangstellings-

registratie waaraan geen enkel recht valt te ontlenen.  

http://www.boijmans.nl/
http://www.cobra-museum.nl/
http://www.hermitage.nl/
http://www.jhm.nl/
http://www.kmm.nl/
http://www.mauritshuis.nl/
http://www.openluchtmuseum.nl/
http://www.rijksmuseum.nl/
http://www.twentsewelle.nl/
http://www.museumhetvalkhof.nl/
http://www.vangoghmuseum.nl/
mailto:reizen@kbonoordwijk.nl


 

WMO: een goed gesprek met de gemeente. 

De meeste gemeenten werken er al mee of gaan er mee 

werken: het zogenaamde ’keukentafelgesprek’. 

In samenspraak met u als zorgaanvrager wordt bekeken wat 

nodig is om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. 

Het is belangrijk dat dit gesprek goed wordt gevoerd. Bij de 

gemeente is een folder hierover beschikbaar. Ook de ouderen-

adviseurs hebben, naast hun advies, een speciaal voor dit 

gesprek ontwikkeld formulier.  


