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Verzoenen  

 

Binnenkort – 19 maart – zijn de verkiezingen van de leden van de 

gemeenteraad. Je moet er veel voor over hebben; naast veel vrije 

tijd, ook de nodige moed en doorzettingsvermogen, want het 

wordt je op veel plaatsen niet makkelijk gemaakt. Zo bleek enkele 

weken geleden uit het nieuws dat een op de drie raadsleden 

weleens te maken heeft met agressie of geweld. 

 

Uiteraard ben je het niet altijd eens met de besluiten van de 

gemeenteraad. Er leven allerlei ideeën over het oplossen van 

knelpunten, het verbeteren van de samenleving, enz. Daarom zijn er 

ook verschillende partijen. Immers zoveel hoofden, zoveel zinnen of 

zoveel mensen, zoveel wensen. Maar om je ongenoegen af te reageren 

met geweld, kan toch niet de juiste weg zijn.  

 

Als christenen horen we dat zeker anders te doen, zo leerde Jezus ons: 

Als je je gave komt brengen naar het altaar en daar schiet je te binnen 

dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je gave voor het altaar 

achter, ga je eerst met je broer verzoenen en kom dan terug om je 

gave aan te bieden. 

 

Een uitgelezen middel om je met de ander, je broer of je zus, maar ook 

je buur of wie dan ook, te verzoenen is kiezen voor overleg, voor een 

goed gesprek. De KBO biedt zo’n kans tijdens de algemene 

jaarvergadering. Maandag 17 maart begint ’s middags om half twee de 

volgende jaarvergadering. Laat daar je stem horen, leg daar uit wat je 

van bepaalde ontwikkelingen vindt, of maak duidelijk welke ideeën je 

hebt ter verbetering. Misschien is deze vergadering een mooie 

gelegenheid om bepaalde ongenoegens of meningsverschillen uit te 

praten. Veel mensen kunnen wat leren van een dergelijke manier van 

elkaar vooruit helpen. Behalve verkiezingen is 19 maart ook de 



feestdag van St. Jozef. Het zou prachtig zijn, wanneer zijn wijze van 

doen nu kiezers inspireert: kiezen voor het zorg hebben voor de ander. 

 

Theo Blokland,  pastoor   

 

 

Van de voorzitter  

 
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en overal in het 

dorp kom je borden tegen van de diverse politieke partijen.  

Ook zijn de ouderenbonden benaderd door partijen als het CDA 

en Puur Noordwijk om met elkaar te praten over zorg voor 

ouderen in Noordwijk. De Ouderenbonden hebben enige tijd 

geleden een brief gestuurd aan alle politieke partijen om aandacht 

te vragen voor de belangen van de Noordwijkse ouderen.  

De meeste partijen waren op donderdag 13 februari jl. 

vertegenwoordigd in het door de Raad voor Wonen, Zorg en 

Welzijn georganiseerde Politieke Café in Huize Sint Jeroen.  

De avond was prima georganiseerd, de inleider bekwaam en de 

belangstelling goed. Een paar uur eerder was in het Trefpunt het 

eerste exemplaar van het nieuwe magazine ‘Leef’ uitgereikt aan 

wethouder Van Ast.  In het blad, een uitgave van De stichting 

Welzijn Senioren Noordwijk (WSN), veel aandacht voor de 

ouderen in Noordwijk. Het blad wordt in ons dorp huis aan huis 

bezorgd. Een heel sympathiek idee is vanuit Warmond naar 

Noordwijk komen overwaaien, het z.g. fietsmaatjesproject.  

De Katholieke Diaconie Noordwijk heeft het project omarmd en 

gelden ingezameld om het plan te kunnen realiseren. U kunt zich 

ongetwijfeld de duofietsen herinneren waarop in de jaren ’70 

toeristen zich door het dorp bewogen. In het fietsmaatjesproject 

gaat het ook om fietsen waarop twee mensen naast elkaar kunnen 

zitten. Mensen die niet meer alleen kunnen fietsen en er toch op 

uit willen, kunnen zich nu melden om met een vrijwilliger op pad 

te gaan. En dan nog even aandacht voor een belangrijke middag:     



Op maandag 17 maart a.s. houden we onze jaarvergadering 

in De Wieken. Het programma treft u elders in dit blad. Het 

bestuur hoopt op veel belangstelling.  

 
Ton Stuifbergen, voorzitter  

 

Uitnodiging voor de 

Algemene Ledenvergadering 2014 

 
Op maandag 17 maart 2014 in de Wieken 

 

13.30 uur Inloop + koffie 

14.00 uur Algemene Ledenvergadering 

 

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 12 maart 

en 22 april 2013 

3. Jaarverslag 

4. Financieel gedeelte: 

a. Begroting 2015 

b. Jaarrekening 2013 

c. Verslag kascommissie / benoemen nieuwe 

kascommissie 

d. Vaststellen contributie 2015 

5. Bedevaart en vakantiereis 

6. Rondvraag 

 

15.00 uur     Muziek door Salonorkest en KBO-koor 

 

16.15 uur     Sluiting (dit i.v.m. taxibestellen) 

 



Indien u vragen hebt aan ons bestuur, kunt u vóór de Algemene 

Ledenvergadering deze doorgeven aan ons secretariaat  

Mevr. Jongeneel. 

Hetzij schriftelijk, per e-mail of telefonisch. 

 

 

 

 

               

 

 

 Dag van de Ziekenzalving op donderdag 27 maart.  

 

Toch nog even een herinnering voor u die twijfelt 

en nog net dat zetje nodig heeft.  

Het wordt een dag van kerkelijke viering, ontmoeting,  

bezinning, warmte en verwend worden.  

Zou u ook het Sacrament van de Ziekenzalving willen 

ontvangen, of weet u iemand die dit graag zou willen 

meemaken? Wij horen dit graag, voor vervoer kan  

worden gezorgd.  

Namens het pastoraal team en de werkgroep, 

 

Marga van Went:  06-51021554 of  

E: margavanwent@hotmail.com   

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:  

MET OOR EN OOG 

HART EN HANDEN 



- 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 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 bushalte Voorstraat op de Herenweg.   

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 

bushalte Voorstraat op de Herenweg.   

Inlichtingen bij:  

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

  

http://www.kbonoordwijk.nl/


 

Verslag van de wandeling op 21  januari    

Stadswandeling door vier parken in Amsterdam.  

 

De wandeling begon aan de westzijde van A`dam Centraal.  

 

Ellen pikte mij op bij de bushalte en ik kon voordelig reizen 

dankzij korting van Marga. Op de Haarlemmerstraat  -dijk 

kwamen we langs leuke winkeltjes, o.a. een winkeltje, waar 

Floortje Dessing haar reiskleding koopt. Zeker de moeite waard  

om er nog eens naar toe te gaan.                                                                                                                                                                                       

Achter het Westerpark is  het voormalig Westergas-

fabrieksterrein. Hier was de koffiestop: een verrassende  

gelegenheid. Voor de ingang stond een groene, van kunstgras  

gemaakte gorilla (zie fotoverslag!). De toiletruimte was 

behangen met oude kranten, waarop foto`s van Mohammed Ali, 

astronautenpakken en ook Chinese en Arabische teksten stonden. 

Boven de bar hing een poster met een groot hoofd waaruit 

kroketten  uit de oren kwamen. Het complex omvat een dancing, 

bar en  bistro en heet Pacific Park. Een van de deelnemers 

maakte een praatje en werd gelijk uitgenodigd voor de 

zaterdagavond.  

Daarna liepen we langs de volkstuinen en via Bos en 

Lommerweg en Hoofdweg, kwamen in het Erasmuspark, een  

klein verrassend park met een plantentuin. Het weer was grijs 

met af en toe een miezerregen. De lunch gebruikten we als  

oudere hang jongeren zittend/staand onder een 

viaduct/fietstunnel .  

Al snel kwamen we in het Rembrandtpark, het jongste en  

grootste park, dat  in de jaren ’70 is aangelegd met brede lanen 

en  veel water, een kinderboerderij en speeltuin.  

Het Vondelpark is het bekendste, een park met internationale stijl 

en grandeur, aangelegd in 1864, maar pas in 1880 officieel 

vernoemd naar de dichter Vondel. Sinds 1996 is het een 

Rijksmonument. In het Vondelpark werden we gewezen op de 



reigersnesten in de bomen. Het waren er nogal veel. Wat ook  

opviel dat er een aantal bomen al in bloei stond en hier en daar  

de narcissen al uit de grond kwamen.  

Bij de Overtoom  in café Friday Next hebben we nog iets 

gedronken en vervolgens weer richting Noordwijk.  

Ik kijk terug op een hele mooie dag en hoop volgende keer weer 

mee te gaan.  

Hartelijk dank voor de goede organisatie en voorbereiding.  

Wimke Schrier.  

 

Verslag van de wandeling op 18 februari    
Kennemerduinen  

In Santpoort-Noord om 10:15 u aangekomen. Koffietijd. In  de 

manege Kennemergaarde hebben we koffie gedronken. Iedereen 

had weer veel bij te praten. De wandeling gestart, noordwaarts 

richting Velsen naar de ingang van het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland. Het was prima wandelweer.  

Het landgoed Duin- en Kruidberg was ooit eigendom van koning 

Willem III. In 1971 werd Natuurmonumenten eigenaar, evenals  

van het aangrenzende landgoed Midden Herenduin.  

Het bos- en duingebied is heel afwisselend wat betreft planten-

groei en bomen. Op 2 routes was de doorgang gesloten vanwege 

wateroverlast op de voetpaden, zodat we even een andere route 

liepen.  

Onderweg hebben we de lunch gebruikt op een duintop met 

uitzicht op strand, zee en duin. Geweldig zo in de openlucht bij 

een temperatuur van ongeveer 8 graden. Via Parnassia zijn we 

weer vanaf het strand de duinen in gegaan. 

Hier en daar kwamen we bij mooie uitzichtpunten o.a. via een 

trap naar boven kwamen op de Hazenberg (27 meter boven 

NAP), in het noorden zagen we de schoorstenen van de 

Hoogovens, in het oosten hoge, beboste binnenduinen en verder 

naar het zuiden de watertoren van Overveen. Verder kwamen we 

langs het Vogelmeer, waar veel vogels hun broedterrein hebben. 

We genoten van de vele unieke plekken in het prachtige grote 



duingebied. De tijd vloog om en om 15:46 u hadden we de trein 

vanuit Overveen ri. Haarlem  -  Voorhout  naar huis.  

Weer een zeer geslaagde dag. !!!   

Ellen de Groot  

Nordic Walking  voor beginners   

Op 4 maart begint Maria Berbee weer met de cursus ’Nordic 

Walking voor beginners’ in de Noordwijkse duinen. Helaas heeft 

Maria onlangs haar mobiele telefoon verloren, dus is zij via het 

eerder opgegeven telefoonnummer niet meer bereikbaar. Zie voor 

de cursusdagen onze activiteitenagenda.  

U kunt haar nu bereiken via  06-3724 0047 voor aanmeldingen 

en informatie.  

Wanneer komt de bestelde Vuurtorenpas? 

Wegens enkele technische hobbels bij de leverancier van de 

passen is er helaas enige vertraging opgetreden in de aflevering 

van de bestelde Vuurtorenpassen. Naar het zich nu laat aanzien 

zal de aflevering in de 2e helft van maart van start gaan en zullen 

de tijdig bestelde passen in elk geval vòòr 1 april voor u 

beschikbaar zijn of zoveel eerder als mogelijk. Indien uw pas 

beschikbaar is, krijgt u hierover persoonlijk bericht!  

WSN doet z’n uiterste best om de Vuurtorenpassen zo snel 

mogelijk na ontvangst uit te leveren. Wij vragen daarvoor uw 

begrip. 

Jacques Berbée 

  



 

 

 

       Het waarom van de ‘Vuurtorenpas’ 

Vanaf 1 januari 2012 is de stichting Welzijn Senioren Noordwijk 

(WSN) verantwoordelijk voor de exploitatie van de 

ontmoetingscentra ‘het Trefpunt’ en ‘de Wieken’ in Noordwijk.  

WSN is opgericht op initiatief van de drie ouderenbonden die in 

2011 geconfronteerd werden met het voornemen van de 

gemeente om voor deze locaties nieuwe bestemmingen te 

zoeken.  

Naar de mening van het gemeentebestuur was de balans tussen 

de voor deze centra aangewende gemeenschapsgelden en de 

bezettingsgraad (de toegevoegde waarde) maatschappelijk niet 

meer te verantwoorden.  

Samen met de ouderenbonden en de gemeente heeft WSN een 

plan opgesteld dat er voor moet zorgen dat deze schitterende 

locaties behouden kunnen blijven als ontmoetingscentra voor 

senioren. Dit plan is door de gemeente overgenomen, waarbij wel 

een aantal voorwaarden zijn gesteld: 

- Het gebruik van beide accommodaties moet worden 

geïntensiveerd met activiteiten die gericht zijn op sociaal 

maatschappelijke participatie en het stimuleren van de 

zelfredzaamheid van vitale en kwetsbare senioren in 

Noordwijk (Welzijnsactiviteiten).  

Kortgezegd: Gestreefd moet worden naar het verdubbelen 

van het gebruik van deze accommodaties in de komende 

jaren.  

- De jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente wordt 

met € 100.000 teruggebracht.  

- Het tekort dat hierdoor ontstaat, moet worden 

gecompenseerd door:  

 Meer activiteiten gericht op het welzijn van senioren 



 Meer eigen bijdragen van de gebruikers van de beide 

centra. Voor mensen voor wie dit een belemmering is 

voor deelname zullen maatwerkoplossingen worden 

gevonden.  

 Meer inkomsten door grotere baromzet (meer 

bezoekers en/of hogere prijzen voor de consumpties) 

 Lagere personele kosten en meer inzet van / door 

vrijwilligers uit de doelgroep  

 Het aantrekken van donateurs en sponsors 

 

De besturen van de ouderenbonden en WSN staan nu voor de 

taak om inhoud te geven aan deze afspraken.  

Hierbij realiseren zij zich dat het vragen van hogere consumptie-

prijzen en het vragen van een eigen bijdrage voor deelname aan 

de in ‘de Wieken’ en ‘het Trefpunt’ georganiseerde activiteiten 

voor veel onvrede zal zorgen bij de leden van de bonden en de 

vrijwilligers van de bonden en WSN.  

Daarom is gekozen voor een tweestromenbeleid: 

1. Leden en vrijwilligers van de ouderenbonden, en 

vrijwilligers en donateurs van WSN betalen de (oude) lage 

consumptieprijzen en krijgen korting op de eigen bijdrage 

die gevraagd zal gaan worden aan deelnemers aan de in 

deze centra te organiseren activiteiten. Zolang het 

financieel te verantwoorden is zal de eigen bijdrage voor 

deze groep mensen niet ingevoerd worden.  

2. Aan niet-leden en niet-vrijwilligers van de ouderenbonden 

en voor niet-vrijwilligers  of niet-donateurs van WSN 

zullen vanaf 1 april 2014 hogere consumptieprijzen 

worden gevraagd. Ook zal in de toekomst een geringe 

eigen bijdrage worden gevraagd voor deelname aan 

activiteiten die in ‘de Wieken’ en ‘het Trefpunt’ worden 

georganiseerd.  

 



Mede om dit beleid op een, ook voor de vrijwilligers achter de 

bar, eenvoudige manier inhoud te kunnen geven wordt per 1 april  

de ‘Vuurtorenpas’ ingevoerd.  

Op vertoon van deze op naam gestelde pas genieten de leden en 

de vrijwilligers de voordelen die hierboven onder 1 genoemd 

zijn.  

Daarnaast heeft deze pas tal van voordelen voor de administratie 

en kan er net als met een chipknip of OV-kaart mee worden 

betaald aan de bar, waardoor de handelingen met contant geld tot 

een minimum kunnen worden beperkt. Het zal even wennen zijn, 

maar u zult snel de voordelen van deze pas ervaren.  

Voor meer informatie over de ‘Vuurtorenpas’ kunt u ook contact 

opnemen met stichting WSN  071-71 1 43 34  

of in beide centra (‘het Trefpunt’ en ‘de Wieken’).  

KBO-aanvraagformulieren voor de ‘Vuurtorenpas’ zijn ook bij 

de beide centra verkrijgbaar of via internet:  

www.kbonoordwijk.nl/aanvragen.html 

Uw bestuur dankt u bij voorbaat voor uw begrip en 

medewerking.  

Golfen bij de KBO ? 

Absoluut uniek bij de KBO en het golfcentrum Noordwijk!  

Bent u ook nieuwsgierig of golf ontspannend werkt en werkelijk 

zo leuk is als men vaak beweert?  

Golfcentrum Noordwijk stelt u in samen-

werking met de KBO in de gelegenheid om 

de praktijk eens te ervaren en organiseert ter 

kennismaking een golfclinic speciaal voor 

leden van KBO Noordwijk.  

Er kunnen aan deze middag minimaal 15 en 

max. 30 personen deelnemen.  

De clinic wordt gegeven door een N.P.G.A.-

professional.  
  

  



Pprogramma:  

15:00 uur ontvangst met koffie / thee en een plakje cake.  

15:30 uur  Een balletje slaan op de driving-range en putten op  

    de puttinggreen onder begeleiding van een golf  

    professional.  

16.30 uur  Texas Scramble: in aansluiting op de golfclinic speelt 

u onder begeleiding van de golfprofessional gedurende 1 uur een 

aantal holes op de 9-holes baan om zo in de praktijk toe te 

kunnen passen wat u daarvoor heeft geleerd.  

17.30 uur  Einde van het programma. Er is dan nog gelegenheid 

    voor een drankje. 

Verder is er informatie beschikbaar over cursussen en golflessen. 
 

Deze golfclinic wordt gehouden op Vrijdag 25 April 2014 

De kosten zijn € 25,- bij voldoende deelname. 
 

Nieuwsgierig ? Interesse ? Informatie ?  U kunt zich aanmelden 

bij : 

Annie van Beelen    071 888 1407  of via: 

activiteiten@kbonoordwijk.nl 
Laat deze kans niet schieten !  

 

 

 

Volgende Nieuwsbrieven  
Kopij inleveren bij:  

John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk  

 071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl 

      Nummer    uiterste inleverdatum  

  

april      4       19 maart  

mei      5       23 april  

juni      6       28 mei  

 

mailto:redactie@kbonoordwijk.nl

