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Vrienden
Afgelopen zomer ben ik lid geworden van 
‘Facebook’, net als ruim 1 miljard andere 
mensen! Dat levert bijzondere verrassingen 
op. Je zit wel in goed gezelschap, want vorig 
jaar was paus Franciscus de meest besproken 
persoon op dit sociale netwerk.

Een van de eerste verrassingen is dat ineens veel 
mensen vriend van je willen worden. Zo werkt 
Facebook. Best gek, wanneer familieleden, maar 
ook mensen die je al jarenlang als vriend 
beschouwt, vriend willen worden; zelfs volkomen 
onbekenden, althans in mijn beleving. Met de 
woorden van de engelen in het Lucas evangelie op 
Kerstavond in gedachte: Eer aan God in de hoogste 
hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij 
liefheeft, zou iedereen vriend moeten willen zijn. 
Wat zou dat de vrede in de wereld mooi ten goede 
kunnen komen.
Het is verbazend wat voor nieuws gedeeld wordt. 
Het moet al gek zijn als niemand op die berichtjes 
reageert. Daar zit ook iets verrassends! Zonder 
woorden te kiezen kun je door een druk op de 
knop reageren met ‘vind ik leuk’. Makkelijk en prima 
als je iets leuks hebt te melden: winnen bij sporten, 

gezellig uit eten, succesvol op je werk. Minder 
passend is ‘vind ik leuk’, bij vervelende of 
verdrietige ervaringen. Terecht dat je dan beter 
eigen woorden kiest. 
Zou Jezus gebruik hebben gemaakt van Facebook? 
Niet een berg op of vanaf een boot zijn goede 
nieuws verkondigen; het bereik van Facebook is 
vele malen groter. 
Tegelijk zou Jezus er ook moeite mee hebben 
gehad. Een onaangename verrassing vind ik de 
mogelijkheid om te ‘ontvrienden’! Je kunt iemand 
uit je vriendenkring schrappen, ontvrienden, zo 
heet dat. Zoiets zou Jezus nooit doen; Hij roept 
juist elke mens in zijn vriendenkring, zoals bij zijn 
geboorte is verkondigd: Wees niet bang, want ik 
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk 
met grote vreugde zal vervullen: vandaag is voor 
jullie een redder geboren.
Facebook zit échte vriendschap ook op een andere 
wijze in de weg. Je ontmoet je vrienden alleen via 
je i-phone of i-pad of computer. Écht ontmoeten 
moet toch ook blijven! Kerstmis is zo’n feest waar 
mensen elkaar ontmoeten, rechtstreeks. Dat wens 
ik mijn vrienden toe, beter, dat wens ik alle mensen 
toe. Tegen een vredeswens met een ferme 
handdruk kan Facebook niet op, toch!?

Theo Blokland, pastoor 

Van de voorzitter
December alweer! De maand waarin wij veel 
feesten vieren. De maand waarin wij geacht 
worden om het gezellig met elkaar te hebben. 
Hebben wij dat ook? Ik hoop het van harte voor u, 
maar meer hoop ik dat het niet alleen deze maand 
is, dat u het fijn vindt om met elkaar te zijn.

De KBO organiseert in deze maand natuurlijk het 
St. Nicolaasfeest, dat wij al hebben gevierd op 
het moment dat de Nieuwsbrief bij u in de bus 
ligt. Daarna komt de Kerstviering, waar wij elkaar 
weer kunnen treffen. Als voor u hiermee de 
feestviering ten einde is, kijkt u dan eens of u 
samen met anderen iets kunt organiseren: een 
kopje koffie met een kerstkransje smaakt 
lekkerder met elkaar dan alleen en de oliebollen 
zijn een goede gelegenheid om elkaar een fijn, 
gelukkig of zalig Nieuwjaar te wensen. Natuurlijk 
kan ieder wachten of een ander het initiatief 
neemt, maar waarom het niet zelf te doen?

Zoals iedereen denken wij aan de mogelijkheden 
voor het komend jaar. Willen wij dezelfde 
activiteiten aanbieden, of is er behoefte iets 
nieuws? U zult het misschien wat vroeg vinden 
om nu al na te denken of zaken die pas in 
september aan de orde zullen komen, maar 
zoiets moet nu eenmaal ruim van tevoren 
worden bedacht. Als u al een hele poos heeft 
gedacht: “waarom organiseren ze niet….”, vult u 
maar in, dan is dit het moment om aan Annie 
door te geven wat u nu leuk zou vinden. Wij gaan 
dan kijken of wij dat voor elkaar kunnen krijgen.
Immers, met elkaar zijn wij KBO en met elkaar 
zorgen wij dat wij die dingen organiseren waar 
wij blij van worden.
Rest mij u een heel gezond en gelukkig 2015 toe 
te wensen, waarin wij elkaar vaak hopen te 
treffen.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  
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Passiespelen in Tegelen 2015
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al vermeld, heeft 
de Unie KBO op zondag 31 mei 2015 een  groot 
deel van de toegangskaarten voor het Passiespel 
in Tegelen gereserveerd voor leden van de KBO. 
Deze Passiespelen vinden slechts om de vijf jaar 
plaats. De KBO verstrekt de 1e klas toegangskaar-
ten voor € 30, - (normaal € 37, -) en zorgt voor 
koffie met vlaai in de pauze. Inmiddels hebben 
zich 15 personen van onze afdeling Noordwijk 
opgegeven. Dat betekent dat er nog ruimte is om 
mee te gaan.

De reis hebben wij berekend op € 81, - per per-
soon en is gebaseerd op de hieronder genoemde 
aspecten:
●  Vervoer (15,--)
●  Entrée en 1e rang plaatsen (€ 30, -)
●  Koffie en vlaai in de pauze (aangeboden door    
    de Unie KBO)
●  Programmaboekje met CD (6, -) niet verplicht
●  Eenvoudige lunch (10,-) 
●  Eenvoudige maaltijd op de terugweg. (20,-)

Heeft u interesse om mee te gaan, laat het s.v.p. 
zo snel mogelijk weten. Vijftien anderen gingen u 
al voor. Bel naar Ton Stuifbergen, bij voorkeur 
tussen 17.00 en 18.00 uur op 071-3616408 of 
06-29067527. Mailen kan ook naar: 
tonstuifbergen@hotmail.com

NB: Vanwege deze passiespelen zal er geen 
bedevaart georganiseerd worden in het voorjaar. 

Activiteiten-
wetenswaardigheden

Omgaan met tablets
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.      
 
KBO-vakantie 2015 
Wat zou het leuk zijn als we dit jaar eens wat 
anders doen met de KBO-vakantie en dus niet 
naar een hotel gaan maar heerlijk varen door 
Nederland. Aan boord krijgt u een hut met 
douche en toilet en er is een lift voor mensen die 
slecht ter been zijn, plus alle maaltijden, koffie en 
thee.  In de middag als de boot aanmeert dan is 
er de mogelijkheid om een stad of dorp te 
bezoeken, maar u kunt ook deelnemen aan 
excursies op vrijwillige basis, niets moet!
Als de boot vaart gaat er een prachtig panorama 
aan u voorbij en dat is nou het mooie van varen 
met een boot. Daarom willen we graag 
inventariseren of er behoefte is aan deze 
vakantie. Graag een telefoontje of mail aan:
Elly Zandwijk  0252 372622
Annie van Beelen 071 8881407

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

De samenwerking tussen Franka Fels van Ergotherapie 
Noordwijk en Bert en Erwin Bulk van Ouderenwinkel 
Noordwijk biedt u een enorme kennisbank waaruit 
geput kan worden in de advisering en de praktische 
toepassingen omtrent de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Niet alleen in 
de eigen situatie, maar ook bij mantelzorg, thuiszorg 
en verpleging aan huis. Om ervoor te zorgen dat u zo 
lang mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren in 
uw eigen omgeving kan de ergotherapeut, samen 
met u, zoeken naar mogelijkheden. 
Denk hierbij aan:
● Lichamelijke verzorging
● Huishoudelijke activiteiten
● Werk
● Verplaatsen (binnen- en buitenshuis)

● Vrijetijdsbesteding
● Functioneren in de eigen woonomgeving

Franka Fels zegt hierover: “Als ergotherapeut word je in 
feite een expert op het gebied van ‘doen’ in de breedste 
zin van het woord. Je begeleidt en adviseert mensen bij 
de dagelijkse bezigheden die zij belangrijk vinden. 
Daarbij gaat het vaak om dingen die eigenlijk heel 
‘normaal’ of ‘leuk’ zouden moeten zijn. Samen met de 
cliënt bespreek je alternatieve mogelijkheden en probeer 
je deze uit. Je adviseert, begeleidt en bedenkt samen 
oplossingen in de school-,werk- en leefomgeving.”

Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand is er van 
14:30-16:30 een inloopspreekuur van de 
ergotherapeut in de Ouderenwinkel.

Ergotherapie Noordwijk en Ouderenwinkel Noordwijk, een deskundige combinatie.



De KBO wandeling begint vanaf het station 
Voorhout. Het is een lange afstand wandeling 
van vijftien kilometer. We gaan met trein naar 
Baarn. We zijn met zeventien personen. Weer 
veel bekende gezichten. Het is erg vol in de 
trein. Er dreigt een schermutseling. Gelukkig 
was er een vrede stichter[N.B in een stilte 
coupé]. Houd je mond dan ook. 

Ellen organiseerde alles weer prima. Dirigeerde 
ons naar het juiste station. Daar stond de trein al 
klaar. Het landschap is erg afwisselend. We zien 
schapen, uitgestrekte weilanden, bossen, water, 
een kanaal, een spoorbrug, een drukkerij, 
voetbalvelden, een molen, meeuwen, koeien, 
sloten boerderijen, rietkragen rond een plas met 
watervogels en twee bunkers. We naderen 
Hilversum en zien het media park. We starten 
met miezer regen maar toch blijft het droog. Zijn 
nu bij het begin van de wandeling bij station 
Baarn. Daar ligt eethuis de Generaal. Onze break 
is niet daar maar een half uur verder lopen. We 
zijn in provincie Utrecht. Lopen langs de A221 
daar staan prachtige kasteelachtige huizen, 
eentje met een spuit Fontijn. Sprookjesachtig. 
Een standbeeld van een soldaat vlak bij het 
station; Pro Patria. Elvenbankjes die wel elven 
trapjes lijken zo hoog staan ze op de boomstam. 
Een koffie pauze bij kasteel Groeneveld is in het 
koetshuis. Er hangen prachtige oude platen met 
doorsneden van bloemen boven de bar. Het 
kasteel is mooi gerestaureerd en in 2012 weer 
geopend. Het is gebouwd rond 1710 in opdracht 
van een telg van Henegouwse Hugenoten. In 
1940 heeft Staatsbosbeheer  het landgoed 
gekocht. Het Nationaal Centrum voor bos, natuur 
en landschap is in het kasteel gevestigd. Er is een 
museum waar prachtige gesteenten liggen. 
Bij het station een plaspauze. Wie heeft er vijftig 
cent? Ik! zegt een medeloper. Komen jullie maar. 
Met zijn drieën in een toilet. Hilarisch! Gaan door 
een prachtig herfstbos. Huub verteld welke 
bomen er zijn. Beuken, eiken, lariks, Amerikaanse 
vogelkers, esdoorn, wilde kastanje, 
kardinaalsmuts, bramen, spar,hulst.   Een boom 
lijkt wel licht te geven zo mooi zijn de gekleurde  
gele blaadjes als of de zon er op staat. Er zijn erg 
veel prachtige paddenstoelen. Mooi 
gegroepeerd op boomstammen. Er worden foto’s 
gemaakt. We ontmoeten grote grazers. Prachtige 

Beste Wandelaars, 
 
We wandelen elke 3e dinsdag van de maand en vertrekken zoals gewoonlijk om 9 uur of wanneer het wat verder weg is om 8.45uur vanaf het Verkadeplein bij de St. Jeroenskerk om met de auto (bijdrage 1euro) naar station Voorhout te rijden en daar de trein te nemen. LET OP DE JUISTE TIJD VAN VERTREK BIJ IEDERE WANDELING. 

De volgende wandeling is:
Dinsdag 16 december: NS-wandeling 
Amsterdam via Westerborkpad, 11 km. 
Vertrek om 9:00 uur vanaf het Verkadeplein bij St. Jeroenskerk. Met de auto naar 
Voorhout. Om 9:22 uur trein Haarlem – 
Amsterdam. 

Ellen de Groot, 
T: 071-3612112 of 06 42656757

Wandelen met 
de KBO, 2e helft 
seizoen 2014 

runderen met krul bont en enorme horens die 
ons nieuwsgierig komen bekijken. Gaan een 
spoorweg over. Daar staat een bord met tekst, wil 
je blijven leven wacht dan even. Lopen even mis. 
Moesten niet rechts af maar rechts van. Raad 
geschaft bij boswachter en route nog eens goed 
nagekeken. Alles kwam goed!
Komen langs een enorme zwerf kei ter grote van 
hunebed steen. Deze markeert het einde van de 
hei. Passeren aardkundig monument het gooi 
zuiderheide. Zien de eerste ANWB paddenstoel 
in Hilversum tegenover het geologisch museum 
Hofland. Gaan met z’n allen op de foto.
Nog een zwerfkei bij natuurbrug Zanderij Crailoo. 
We zijn er bijna. Nog een stuk lopen langs het 
media park en daar is het station.
Moe maar voldaan kwamen we na een 
voorspoedige reis 18.15uur weer in Voorhout 
aan.
Ik kijk terug op een prachtige wandeling over 
een fraai landgoed door bos en hei. 
Hoop volgende keer zeker weer mee te gaan.

Wimke Schrier  

Landgoed Groeneveld NS-wandeltocht 18-11-2014.



Naast Ivonne Clemens Uitvaartverzorging, heeft 
Ivonne Clemens vanaf half september ook een 
eigen uitvaartwinkel, tevens ook haar kantoor. 
Deze winkel is gevestigd aan de van Limburg 
Stirumstraat 6a (voorheen Reisburo de Haan).
In deze Uitvaartwinkel hangt een warme sfeer, het 
assortiment is zeer gevarieerd. Loop eens vrijblij-
vend naar binnen om deze unieke winkel te 
komen bekijken, vele van u zijn reeds binnen 
geweest, waarvoor onze dank!

Als u vragen heeft of advies wilt ten aanzien van 
een uitvaart, of een wilsbeschikking wilt laten 
opstellen, dat kan ook, de winkel is open vanaf 
woensdag tot en met zaterdag tussen 11 uur en 
vijf uur.  Mocht Ivonne afwezig zijn vanwege een 
uitvaart, dan wordt zij vervangen door Marian van 
Bohemen of Piet van Leeuwen.

Indien u buiten kantooruren een afspraak wilt, 
kunt bellen met Ivonne 06-23954021.

Schenkingen voor onderhoud of verbetering 
woning kunnen tot 2017 worden besteed. 
Mensen die in 2014 een eigen woning hebben 
die in aanbouw is, kunnen ook de komende twee 
jaren nog gebruikmaken van de tijdelijke verrui-
ming van de schenkingsvrijstelling. Schenkingen 
die worden gebruikt voor verbouwing, onder-
houd of verbetering van de woning kunnen nog 
tot 1 januari 2017 worden besteed. De schenking 
moet wel uiterlijk 31 december 2014 worden 
gedaan!

Tot 1 januari 2015 kan iedereen eenmalig tot 
maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken. 
De enige voorwaarde is dat de ontvanger het 
geld gebruikt om er een huis mee te kopen, te 
verbouwen of de hypotheekschuld mee af te 
lossen. Let u hierbij goed op: als de schenking die 
u in 2014 doet. Door de begiftigde gebruikt 
wordt voor de aankoop van een woning of 
aflossing van de hypotheek, moet de aankoop of 
de aflossing ook in 2014 geschieden! Alleen als 
de begiftigde de schenking, gedaan in 2014, 
gebruikt voor onderhoud, verbetering of verbou-
wing van de eigen woning, heeft de begiftigde 
tot 1 januari 2017 de tijd om de schenking hier-
aan te besteden.

Er worden nu tijdelijk geen leeftijdsgrenzen 
gesteld aan de ontvanger en ook de relatie tot de 
ontvanger is als eis losgelaten. Uit een enquête 
onder notarissen is gebleken dat negen van de 
tien giften een schenking is van ouders aan hun 
kind. Maar (groot)ouders kunnen dit bedrag ook 
schenken aan andere familieleden, zoals kleinkin-
deren, nichtjes en neefjes. Ook broers en zusters, 
buren en goede vrienden vallen onder de vrijstel-
ling. In geval van kinderen moet op de € 100.000 

in minder gebracht worden wat de kinderen 
vroeger al als ‘grote’ schenking gehad hebben, 
bijvoorbeeld de belastingvrije schenking aan 
kinderen tussen 18 en 40 jaar.
Het is aan te raden zo’n grote schenking te 
regelen bij de notaris, overigens niet verplicht. 
Veel mensen vinden het van belang de uitslui-
tingsclausule goed vast te leggen, zodat eventu-
ele ex-schoonkinderen in de toekomst niet van 
de schenking kunnen profiteren. Bovendien is 
een advies van de notaris handig in verband met 
bijvoorbeeld een gelijke behandeling van de 
andere (klein)kinderen. Mocht een schenking zijn 
gegeven aan één van de (klein)kinderen, dan is 
het denkbaar om deze gift te verrekenen met de 
erfenis, door een aanpassing in het testament. Zo 
kunnen problemen binnen de familie voorkomen 
worden. De notaris verzorgt voor u ook de aan-
gifte schenkbelasting, want hoewel het een 
belastingvrije schenking is, moet deze wel bij de 
Belastingdienst worden gemeld, zodat geregis-
treerd wordt dat de grote vrijstelling is ‘verbruikt’.
Voor vragen of het alsnog van de vrijstelling 
gebruik maken, kunt u de gehele december-
maand met uitzondering van de twee 
Kerstdagen, op ons kantoor terecht. Mocht ik u 
niet meer zien of spreken wens ik u een gezellige 
Kersttijd 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

Uitvaartwinkel



Met open oog en oor

De feestdagen staan weer voor de deur. December 
is een en al feestelijke activiteiten. Het zijn drukke 
weken, gezellige dagen, maar ook voor veel 
mensen dagen van eenzaamheid. De lange avon-
den nodigen ook niet uit tot nog even een straatje 
omgaan. Het zijn ook dagen van bezinning. In de 
kerken is het druk, veel activiteiten en voorberei-
dingen, kerstconcerten enz…
Wanneer u niet meer naar de kerk kunt komen 
dan komt de kerk naar u toe. Zij bieden u de 
kerkradio aan, die u heel gemakkelijk kunt bedie-
nen met een afstandsbediening. Dhr. Wim van 
Schie is altijd bereid deze bij u te installeren.
Hoe werkt het? U meldt zich aan bij het parochie-
secretariaat.
Dhr. Van Schie komt met een kastje dat u kunt 
huren, dit is een eenmalige bijdrage.
Afstandbediening zie hiernaast:

●  -p + =   programma= Zenderkeuze
●  Nr.1 is de sint Jeroenskerk
●  Nr.2  is Maria ter Zee
●  Nr.3-7 andere kerken 
●  Nr.8-39 zijn de gewone radiozender
● -geluid zacht + geluid hard
●  De rode knop is voor aan of uitzetten
Alle vieringen, concerten en andere activiteiten 
kunt u op deze manier volgen
Hebt u een tablet of computer?
Dan kunt u rechtstreeks de viering in de kerk van 
St. Jeroen of Maria ter Zee volgen.
Of wilt u later naar de viering luisteren, dan kan 
dat ook.
Dit kan via de website: www. Kerkomroep.nl
Wij wensen U goede en sfeervolle feestdagen toe.
Wim van Schie,   071 3611552
Riek Raven, 071 3611532

REISVERHAAL De beer en ik.

Beren vind ik geweldig mooie beesten. Zoals ze 
lopen, zoals ze zalm vangen een prachtig 
gezicht. Vooral in de overrompelende natuur van 
Alaska.  We hebben ze gezien. Zeker wel tiental-
len. In het bijzonder als ze ’s avonds in de sche-
mer naar de rivier komen en dan de zalm probe-
ren te vangen. 

In het hotel waar we sliepen, lagen allerlei 
waarschuwingen wat je moet doen als je een 
beer ontmoet!! Heel stil blijven staan is erg 
belangrijk!!  Ik heb ze gezien vanuit de auto langs 
de rivier. Heel spannend was het. Toen we naar 
het hotel wilden rijden, staken er als toetje nog 
twee reusachtige beren over vanuit het bos naar 
de rivier. Je kon ze bijna aanraken. Gelukkig 
zaten we in de auto. 

Maar één keer heb ik er één ontmoet zonder dat 
ik in de auto zat. Het was vlakbij een gletsjer. Er 
werd gemompeld: er loopt daar in de bosjes een 
zwarte beer.  Alle mensen liepen terug, alleen ik 
bleef staan. Totaal gebiologeerd door wat ik 
ontmoeten zou. Tien meter bij mij vandaan 
kwam hij uit de struiken en stak het pad over 
waar we net liepen.  Hij keek niet op of om. Hij 
zag mij waarschijnlijk niet. Maar ik hem wel. 

Geweldig.  Toen hij weg was liep ik ook terug. 
Mijn man was heel boos, dat ik was blijven staan. 
Dat is ook wel gevaarlijk. Maar raar, vanzelf bleef 
ik staan. Ik kon er niets aandoen.  Ik zie het nog 
voor me. Een hele belevenis. Maar achteraf 
natuurlijk wel eng. 



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '14 Januari '15

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 15

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 17 21

 Bowlen   (Bowling)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 18 15

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 19 16

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 12, 19, 26

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 13:30 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Kerstviering
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 22

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 8, 15, 29 5, 12, 19, 26

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   Het Trefpunt

ma 13:30 1, 22

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

di 10:30 6, 20

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

wo 10:30 7, 21

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

do 10:30 8, 22

 Koken "Onder de pannen"
     KBO  v   PC Jeroen

vr 10:30 9. 23

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 5

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

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

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Sint Nicolaasviering
     KBO  v   De Wieken

ma 14:00 1

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 11:00 5, 12, 19, 26

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 16 20

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '14 Januari '15

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 13, 20 10, 24

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00 3, 10, 17

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

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

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 3, 10, 17 7, 14, 21, 28

Activiteiten

Activiteiten



Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '14 Januari '15

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 8, 15, 22 12, 19, 26

 Computerclub " Thema-dag "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 1 5

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

di 10:00 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 8 12

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 2, 9, 16, 6, 13, 20, 27

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 5, 12, 19 9, 16, 23, 30

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 4, 11 8, 15, 22, 29

 Handwerken - (KBO)
     DBO     De Wieken

di 14:00 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27

 Handwerken -  (ANBO)
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 13, 20 10, 24

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 2, 9, 16, 23 6, 13, 20, 27

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 4, 11, 18 8, 15, 22, 29

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt

vr 9:30 12 (Mauritshuis 
Den Haag)

maandag 19 
14:00 uur

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt

vr 9:30 5, 19 (Mauritshuis 
Den Haag)

maandag 26 
14:00 uur

 Reizen > Dagtocht
     DBO   Antwerpen incl. Kerstdiner

di 16

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 1, 8, 15 5, 12, 19, 26

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 8, 15 12, 19, 26

 Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 9, 16 13, 20, 27

 Senioren Salon Orkest
     DBO     De Wieken

vr 10:00 5, 12

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

wo 10:00 3, 10, 17 7, 14, 21, 28

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 14:45 3, 10, 17 7, 14, 21, 28

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     Het Trefpunt

di 10:00 2 + woensdag 10 20, 27



Samen leven is om elkaar geven. De zwakke 
medemens moet kunnen rekenen op goede 
zorg, hulp en ondersteuning. Dát is onze 
missie. Want in het nieuwe hulp- en onder-
steuningsstelsel, dat op 1 januari aanstaande 
start, staat wat we voor elkaar betekenen 
centraal. Mensen van goede wil maken steeds 
vaker het verschil. Misschien bent u zelf al 
vrijwilliger of mantelzorger.  Wat zijn dan de 
nieuwe spelregels en wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verant-
woordelijk voor de uitvoering van alle taken rond 
jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en 
de Participatiewet. Voor ouderen is met name de 
Wmo van belang. De Wmo regelt Hulp bij het 
Huishouden, Vervoer of Hulpmiddelen.  Het jaar 
2015 is een overgangsjaar waarbij cliënten zo 
veel mogelijk de ondersteuning houden die zij 
gewend zijn. De wetgever geeft de gemeenten 
enkele nieuwe taken zoals de verantwoordelijk-
heid voor begeleiding. Ook zal er meer een 
beroep worden gedaan op de eigen kracht.

Wat verandert er voor mij?
Als er iets voor u als oudere veranderd wordt u 
persoonlijk geïnformeerd bijvoorbeeld door de 

uitvoeringsorganisatie ISD (Intergemeentelijke 
Sociale Dienst). Wordt u vanaf 1 januari 2015 
cliënt, dan kunt u vooralsnog bij dezelfde organi-
saties, lokale loketten en zorgorganisaties terecht 
met uw vragen als nu. Dit kan in de toekomst nog 
veranderen. 

Samen verantwoordelijk!
Veranderen doen we samen met inwoners, 
gemeenten en betrokken organisaties. In de 
Bollenstreek werken de gemeenten Hillegom, 
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 
samen. Door samen te werken willen de gemeen-
ten zo goed mogelijke hulp en ondersteuning 
mogelijk maken per inwoner. Daarbij blijft ruimte 
om lokale mogelijkheden in Noordwijk te benut-
ten. In een samenleving waarin iedereen mee-
doet, zorgen we voor elkaar en laten we niemand 
in de kou staan.  

Voor meer informatie: 
Gemeente Noordwijk 
Lokaal Loket Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk  071 - 361 76 00 
www.lokaalloketnoordwijk.nl  
Email: lokaalloket@noordwijk.nl    
Open van maandag t/m vrijdag 
van 8.30-12.30 uur.

WMO - Hulp en Ondersteuning in 2015 



Wmo-begrippen begrepen

Participatie
Meedoen in de maatschappij: wonen, 

werken en contact met anderen.

Ontschotting 
Meer samenwerken en uitgaan van 

samenhang.

Respijtzorg
Hierop kan de mantelzorger een 

beroep doen als hij even een ‘pauze’ 
nodig heeft.

Samenredzaamheid
Mensen staan niet alleen,  

maar kunnen samen met andere  
- op eigen kracht - meedoen.

Transitie
Overgang of verandering. Gemeenten 
werken nu bijvoorbeeld aan transities 

in de jeugdzorg en Wmo.

Compensatieplicht
Plicht van gemeenten om mensen met 
een beperking te ondersteunen als ze 

niet meer goed kunnen meedoen in de 
maatschappij. Of niet meer op eigen 

benen kunnen staan.

Zelfregie
In hoeverre kan iemand de touwtjes 

in handen houden? Ook als hij zorg of 
begeleiding nodig heeft.

Keukentafelgesprek 
Consulent van de gemeente voert 

intakegesprek bij iemand thuis. 

Eigen kracht
Zelf problemen kunnen oplossen.

Integraal werken
Bij begeleiding of ondersteuning 
uitgaan van alle levensgebieden. 

Kanteling
Anders gaan werken en daarbij uitgaan 
van behoeftes en mogelijkheden van 

mensen.

Alle levensgebieden
Belangrijke terreinen waarop iemands 

leven zich afspeelt, zoals wonen, 
werken, sociale contacten.

Informele zorg 
Vrijwillige, onbetaalde hulp.

Wederkerigheidprincipe
Mensen die een uitkering krijgen 
moeten daarvoor iets terug doen. 

Wmo
Afkorting voor Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Deze wet regelt 
dat mensen met een beperking 
ondersteuning kunnen krijgen.

Zelfredzaam 
Op eigen benen kunnen staan: 

lichamelijk, verstandelijk, geestelijk en 
financieel.



www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

Van Speijkstraat 2  •  2202 GK  Noordwijk
T  (071) 361 91 02  •  E  noordwijk@ouderenwinkel.nl

Betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht
en een keur aan kwaliteitsproducten.

VOOR UW

GEZONDHEID
& GEMAK

OOK VOOR

VERHUUR
& UITLEEN



Vacatures

KBO Noordwijk zoekt vrijwilligers 
voor de volgende functies:

●  Secretaris (m/v) per 1-1-2015
Onze secretaris Hannie Jongeneel heeft aangegeven 
om persoonlijke redenen haar functie per 1 januari 
a.s. te beëindigen. Wij komen graag in contact met 
iemand die haar werkzaamheden als secretaris wil 
voortzetten.

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

●  Redacteur (m/v)
-  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)
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.

Heeft u interesse  of weet u misschien iemand 
wij zouden kunnen benaderen voor één van boven-
genoemde functies, neemt u dan even contact op 
met het secretariaat, mevrouw Hannie Jongeneel, 
tel. 071 – 3624230 of per email: 
secretaris@kbonoordwijk.nl of een van de andere 
bestuursleden waarvan u de contactgegevens 
achterin de Nieuwsbrief kunt vinden.

Bezorgingcontributie-
nota 2015
De contributie-nota voor 2015 zal in verband 
met het late uitkomen van de volgende Nestor 
en Nieuwsbrief wat later als gebruikelijk worden 
bezorgd. We willen onze rayonhouders die voor 
de bezorging zorgdragen in (deze mogelijk) 
winterse omstandigheden niet extra belasten 
met een extra bezorgronde speciaal voor de 
contributie-nota’s. De nota’s zullen dus gelijktij-
dig met de volgende Nieuwsbrief en Nestor 
worden bezorgd.

De bezorging zal om deze reden nu op ± 22/23 
januari a.s. plaats vinden. De uiterste datum van 
betaling van de contributie voor volgend jaar is 
15 februari 2015. Op uw nota zal duidelijk zijn 
aangegeven of u een machtiging heeft afgege-
ven voor automatische afschrijving (en u dus 
zelf géén actie hoeft te ondernemen) of dat u 
zelf actie dient te ondernemen door uw bank 
opdracht tot betaling te geven. Wacht u dus 
deze nota af alvorens te betalen, dit om misver-
standen te voorkomen!

Jacques Berbée (penningmeester)

Yoga  (Hatha-Yoga) 2015

De Yoga-lessen van Jutta Olbrich krijgen in 
2015 een vervolg met een serie van 10 lessen 
in het Trefpunt op dinsdagmorgen van 10.00 
tot 11 uur. Deze lessen beginnen op 20 januari 
en vervolgens wekelijks op hetzelfde tijdstip 
en dag t/m 7 april, uitgezonderd op 10 februa-
ri en 10 maart. In verband met verplichte BTW 
over de lesgelden, zal de prijs per les met 1 
euro stijgen, waardoor de lessen voor leden 
van de ouderenbonden en donateurs van 
WSN €  8,50 per les gaan bedragen. 
Niet-leden/donateurs betalen € 2,50 toeslag 
per les bovenop de genoemde prijs.

U kunt zich aanmelden bij ;
mevr. Hennie Meeuwenberg 
(tel. 071-3614198, of via email 
karelmeeuwenberg@ziggo.nl
of bij Jacques Berbée (tel. 071-3613858, 
of email dbo.penningmeester@gmail.com



Volgende Nieuwsbrieven 

Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
      
Nummer  uiterste inleverdatum:
Januari 1  7 januari
Februari 2  11 februari
Maart 3  11 maart

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
Mw. J.L.M. Jongeneel  secretaris     
 071 36 242 30
 Beijaert 60, 2202 PR 
 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: f.ende@Ziggo.nl
  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. Bouwmeester-Rodenburg  
Groot Hoogwaak 1 k105 
83 jaar 

Mevr. T. Berbee-de Vreugd 
Goohorstlaan 19 
66 jaar  

Dhr. P.A. Cromeen 
Beeklaan 80 
84 jaar 

Mevr. M.K. van Toledo 
De la Bassecour Caanstraat 23 
77 jaar  

Mevr. C.M.M. van Dorp 
Sint Jeroensweg 19 
70 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
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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

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