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50+ Nieuwsbrief
De bond voor senioren

KBO Noordwijk

    Drieëndertigste jaargang nr. 1 - januari / februari 

Het zal u ongetwijfeld opgevallen 
zijn …. dit jaar bestaat onze 
Noordwijkse KBO 60 jaar! We vieren 
dus een diamanten jubileum, zoals 
ook wel wordt aangeduid. Er is een 
interessant samengaan, want ook 
bisdom Rotterdam is 60 jaar 
geleden ontstaan.

Nu we toch met het getal 60 bezig 
zijn, noem ik een heel ander jubileum: 
het is in 2016 namelijk 1160 jaar 
geleden dat St. Jeroen de marteldood 
stierf. Niet echt een jubileum getal, 
maar toch raakt het getal 1160 de 
60 jaar van het bisdom en de KBO.
Zoals het dure edelmetaal goud 
wordt gekoppeld aan een 50-jarig 
jubileum, zo heeft een 60-jarig feest 
diamant als omschrijving mee 

gekregen. Doorgaans is diamant 
een mineraal, dat van ouds uit een 
symbool van rijkdom is. Dat heeft 
natuurlijk veel te maken met de 
schitterende lichteffecten die 
ontstaan wanneer het materiaal 
geslepen is. 

Een 60-jarige KBO is ook een rijkdom. 
Denk aan de kansen om elkaar te 
ontmoeten bij talrijke cursussen die 
worden aangeboden en bij ontspan-
ning, zoals sport en spel en vakanties, 
zoals samen koken en eten. 

De rijkdom van de KBO komt tot 
uiting in de inspirerende bijeenkom-
sten als eucharistievieringen en de 
jaarlijkse bedevaart, die overigens 
ook een belangrijk element van fijn 

ontmoeten kent. Al 60 jaar is de KBO 
een rijkdom vanwege de dienstverle-
ning en belangenbehartiging bij 
overheid en instanties, denk aan 
ouderenadviseurs, aan hulp bij 
belastingaangifte. En wat te denken 
van de onderlinge contacten, die er 
zijn met de maandelijkse KBO 
Nieuwsbrief, vol informatie, toch 
ook een rijkdom! 

Dus alle reden om dit jaar deze 60 
jarige rijkdom dankbaar te vieren. 
We beginnen vrijdag 29 januari om 
14:00 uur met een eucharistieviering 
in de kerk van St. Jeroen en pas in 
november sluiten we het feestjaar in 
De Muze af. Ik zie u graag daarbij. 

Theo Blokland, pastoor

Wij staan aan het begin van ons 
jubileumjaar! In de vorige edities 
van de Nieuwsbrief heeft u al 
kunnen lezen welke activiteiten in 
de loop van het jaar georganiseerd 
gaan worden. Het kan dus een feest 
voor ieder van ons worden. 

2016, een jaar waarin veel jubilea 
worden gevierd. 1160 jaar geleden is 
Sint Jeroen in Noordwijk om het leven 
gebracht (geen vrolijk jubileum dus) 
nadat hij hier een kerk had gesticht. 
150 jaar geleden werd Noordwijk een 
badplaats. 60 jaar geleden was de 
splitsing van het bisdom Haarlem in 
Haarlem Rotterdam een feit. In dit 
rijtje horen wij dus ook: ook wij 
bestaan 60 jaar als Katholieke Bond 
van Ouderen Noordwijk. 
60 jaar geleden merkten “bejaarden” 
die “van Drees trokken” dat het na een 
levenlang werken niet eenvoudig was 
om je dagen op een zinvolle manier 
te vullen. Daardoor ontstonden de 
ouderenbonden. Zij zorgden er voor 
dat er activiteiten werden georgani-

seerd, zodat het leven weer prettiger 
werd. Inmiddels zijn de tijden veran-
derd en zijn ook de taken van de 
ouderenbonden mee veranderd, 
hoewel niet helemaal. Nog steeds 
organiseren ouderenbonden activitei-
ten, die inmiddels langzaam maar 
zeker zijn aangepast aan de behoefte 
van de leden. Het is immers heel 
prettig om met elkaar die dingen te 
doen die je leuk vindt, of dat nu 
kaarten of wandelen is of koken of …. 
noem maar op. Daarnaast behartigen 
de ouderenbonden de belangen van 
hun leden. In Noordwijk betekent dat 
dat bestuursleden van de KBO, samen 
met de andere ouderenbonden,

overleg plegen met de wethouder 
over die zaken die voor ouderen in 
Noordwijk van belang zijn, wij zitten 
in diverse adviesraden en kunnen op 
die manier onze stem laten horen, 
terwijl wij ook zitting hebben in het 
bestuur van WSN. U ziet het, in 60 jaar 
is er veel veranderd. Gelukkig maar 
wij zijn niet meer oudjes waar voor 
gezorgd moet worden, maar oudere 
Noordwijkers die kenbaar maken 
waaraan behoefte is en die meewer-
ken om dat te realiseren.
Vanuit dat perspectief gaan wij de 
volgende 60 jaar tegemoet.

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter  

Van de voorzitter

60 jaar



www.ouderenwinkel.nl/noordwijk
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Jubileumjaar 2016
Het jaar 2016 is voor ons allen het jubileumjaar van de KBO, 
we zijn dan 60 jaar jong en willen nog een hele tijd door-
gaan. In de vorige nieuwsbrief heeft u alle activiteiten 
kunnen zien. De opening staat gepland op 29 januari 14.00 
uur met een gezongen H.Mis in de St.Jeroenskerk door 
pastoor Blokland. U KOMT TOCH OOK.

Sinterklaasfeest 
Wat was het een volle zaal wat was er een gezelligheid. 
Mevr. van der Berg speelde de sinterklaasliedjes met veel 
enthousiasme op de piano. Na het welkomstlied sprak 
Sinterklaas de aanwezigen toe en na de koffie startte Sint 
en Joke de bingo. Alle cadeautjes waren verpakt en het was 
dus erg spannend wat er gewonnen werd. Na een drankje 
ging eenieder weer tevreden naar huis. Met speciale dank 
aan Sint en Joke en natuurlijk ook de zwarte pieten.

Kerst in de Wieken
We kunnen gezamenlijk terugblikken op een mooi kerst-
feest in de Wieken. Het KBO koor verzorgde de zang tijdens 
deze diensten het thema van deze mis was echt van deze 
tijd nl. Zorg voor elkaar. Zorg voor de eenzame mens. 

Na de H.Mis was er koffie met aansluitend een heerlijke 
lunch voor 113 gasten. Het middagprogramma werd 
verzorgd door het Noordwijks Zeemanskoor. Voor de 
pauze de zeemansliederen en na de pauze in Dickensstijl 
de kerstliederen. Met dank aan onze sponsoren, de heer 
van der Zalm van de Dirk en Albert Heijn.

Katoenen stofjes
In 2016 willen we gaan kijken of er dames (heren) zijn die 
interesse hebben in quilting. Dit is handenarbeid van 
vroeger en bestaat uit allerlei soorten en kleuren stofjes. 
Die worden in patronen geknipt en met de hand aan elkaar 
genaaid. Dan ontstaat er een mooi patroon bv. voor een 
kussen, sprei of een kunststuk aan de wand. Dus heeft u 
nog stofjes die u niet meer gebruikt dan willen wij ze graag 
ontvangen en bij voorbaat dank.

Annie van Beelen Tel: 071 8881407

Activiteitenwetenswaardigheden



KBO wandeling rond Hoorn 15-12-2015 

Met 18 enthousiaste deelnemers vertrokken we vanaf 
Voorhout naar onze bestemming. Onderweg raakten we 
jammer genoeg bij het overstappen twee wandelaars kwijt. 
Ze bleken later wel in Hoorn gearriveerd maar hebben de 
groep niet meer kunnen vinden. Het is prachtig weer. 
Het zonnetje schijnt.Het is wel wat fris. Voor het station liep 
een tamme Japanse rat die op de foto ging. Maar nu eerst 
koffie met de beste appeltaart van Noord Holland. In de 
Tuynkamer van het restaurant aan de tafel lezen we prachti-
ge spreuken waar je blij van wordt:
Lach zoveel als je ademt. Heb lief zolang je leeft. Elke reis 
van duizend mijl begint met een stap. Geniet van de smaak 
van het leven. Neem grote happen.
Een deelnemer laat een foto zien van vrolijke sneeuwman-
netjes. Deze zijn eenvoudig te maken van witte sokken met 
rijst. Een randje voor het nekje en kopspelden en knopen 
om het af te maken. Nog een creatieveling maakt engeltjes 
van blaadjes uit het oude liedboek van de kerken. Twee 
muizentrapjes geplakt op een langer lijfje. Mooi voor in de 
kerstboom. Hoorn was in de gouden eeuw een zeer welva-
rende stad. Hoornse schepen waaierden uit over alle wereld 
zeeën en dreven handel van Kaap de Goede Hoop tot Kaap 
Hoorn. Vooral de VOC heeft voor veel van de monumenten 
gezorgd, de stad is namelijk vol van kerken, pakhuizen en 
voorname huizen van zeer voorname en rijke burgers.
Indrukwekkend zijn de verhalen en de geschiedenis. Op het 
marktplein staat een standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. 
Dat was geen lieverdje. Hij was zeer streng voor zijn perso-
neel en meedogenloos voor zijn tegenstanders. Naast het 
standbeeld ligt een rode steen in het plaveisel, daar werden 
vonnissen voltrokken. Hoe het toeging en wie er meer over 
wilt horen kan naar het West Fries museum in het Staten 
College aan dit plein. Wij hebben van een prachtige wandel-
dag genoten. Dit was alweer de laatste van dit jaar. In de 
Waag op het marktplein namen we nog een drankje om het 
jaar af te sluiten. Ik kijk terug op een mooie wandeling en 
hoop er zeker de volgende keer weer bij te zijn. 

Wimke Schrier

Ook dit jaar nodigen we graag alle mensen van 
vijfenzeventig jaar en ouder uit om naar een van onze 
parochiecentra te komen. Vroeger kwamen de pastores 
op bezoek bij de mensen thuis, tegenwoordig lukt dat 
nauwelijks meer. Zij willen u wel graag ontmoeten, dus 
doen zij het op deze manier: Omgekeerd Huisbezoek. 
U bent van harte welkom op: 
woensdag 16 maart in het parochiecentum van 
Maria ter Zee, 
09.00 uur: Eucharistieviering 
09.30 uur: Inloop en koffie
10.00 uur: Welkomstwoord door pastor Blokland. 

Bij een tweede kopje 
koffie is er gelegen-
heid om elkaar te 
ontmoeten. In maart 
kunt u een brief 
verwachten. 

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen dan kunt u zich alsnog opgeven bij het 
secretariaat tel. 071-3612590 aub vóór 12 maart.

Omgekeerd huisbezoek

Voor de 2e helft van het seizoen 2015 -2016 hebben we 
ook weer mooie wandelingen uitgezocht. Elke 3e dinsdag 
van de maand vertrekken om 8.45u of soms om 9 uur 
vanaf het Verkadeplein bij de St.Jeroenskerk 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. 19 januari  `16.   Amsterdam–Noord.   
Uit het Leidsch Dagblad 15 km.
We vertrekken om 8.45 u met auto naar Voorhout. Om 
9.07u de trein via Leiden naar Amsterdam-Centraal, 
vandaar met het gratis pontje over het IJ en dan 
wandelen we door Amsterdam –Noord.

Di.16 februari `16. Geniedijk. NS-wandeltocht van 
Hoofddorp naar station Haarlem 15.5km
We vertrekken om 8.40 u met auto dus 5 min. eerder 
naar Sassenheim-station. Om 9.11 u met de sprinter naar 
Hoofddorp. Om 9.21 u in Hoofddorp. Vanaf het station 
Hoofddorp wandelen we over een gedeelte van v.d. 
Stelling van Amsterdam,  het Willibrorduswandel-pad  
met veel natuur en afwisselend landschap. We laten ons 
verrassen.

Di. 15 maart `16. Zoetermeer: Groene Singels en 
Parken.  Groene Wissels nr.161 13 km.
We vertrekken om 8.45u met auto naar Voorhout. Om 
9.07 u met de sprinter naar Den Haag Centraal. Vandaar 
met trein naar Zoetermeer.
De eerste 3 wandelingen zijn bekend. De volgende 
wandelingen volgen.

Inlichtingen bij Ellen de Groot 071-3612112 of 
0642656757.  

Wandelen met de KBO 
2e helft van 2015-2016



Belastingaangifte 2015
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 Bij veel 
mensen valt binnenkort weer de bekende ‘ blauwe envelop’ 
in de bus voor de aangifte over 2015. belastingaangiften 
voor ouderen. Elk jaar, in jan. / febr., wordt deze opleiding 
bij de tijd gebracht op een terugkomdag misschien is deze 
‘blauwe envelop’ er wel voor de laatste keer geweest, of 
krijgt u helemaal geen ‘blauwe envelop’ meer. Dat wil 
echter niet zeggen dat u geen aangifte moet doen. 
Iedereen heeft wel ergens gehoord dat de overheid ernaar 
toe wil alles zo veel mogelijk digitaal te gaan doen, en zo 
mogelijk niets meer via de post. Ook hierop zijn onze 
belastinginvullers voorbereid. Neem dus s.v.p. contact op 
met uw belastinginvuller ingeval van twijfel.
In principe wordt de service van de belastinginvullers 
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, 
dongel 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 of bij de coördinator van uw bond. 
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. Dhr. van der Meer neemt 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:
-er kan alleen nog maar digitaal aangifte worden gedaan.
-bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de 
Vooringevulde Aangifte of VIA
-de termijn voor de aangifte wordt verlengd tot 1 mei 
2016, mede omdat deze VIA slechts beschikbaar is vanaf 
1 maart 2016 ( N.B. dit punt moet nog officieel bevestigd 
worden).

VIA betekent dat de Belastingdienst vanaf 1 maart beschikt 
over een groot aantal, die nodig zijn voor het invullen van 
uw belastingaangifte 2015, zoals de jaaropgaven van AOW 
en pensioenen, de WOZ waarde van uw woning, uw 
vermogen per 1 jan. 2015, 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 2016 krijgt daarom iedereen een brief van de 
Belastingdienst over het gebruik van de vooringevulde 
aangifte (VIA), waarin voor iedereen een persoonlijke 
machtigingscode (E-herkenningsmiddel) wordt meege-
deeld. 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 nooit een ‘blauwe envelop’ toege-
stuurd kregen, maar die wel geld terug horen te ontvan-
gen 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 in 2015 te veel 
belasting ingehouden, omdat geen rekening is gehouden 
met een aantal aftrekposten, zoals specifieke zorgkosten 
(voorheen buitengewone uitgaven) in verband met ziekte.
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. N.B. Ook giften aan de kerk, goede doelen 
(mits het Algemeen Nut Beogende Instellingen = ANBI 
betreffen) 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 van-
zelf dat u daarna zelf kunt beslissen alleen dan een aangifte 
in te dienen als u geld terugkrijgt. In  plaats van de ANBO 
in Noordwijk, is er nu een nieuwe vereniging de “Algemene 
Noordwijkse Senioren Vereniging”  kortweg  ANSV. Dezelf-
de belastinginvullers, die u gewend bent van de ANBO, 
werken nu voor de ANSV.



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

Teun Meijvogel tel.: 36 460 37

Nog enkele opmerkingen :

1) Bij het invullen van de aangifte kan ook makkelijk op de 
computer worden uitgerekend of u het correcte bedrag 
van zorg- en / of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen 
in 2015 en uitgekeerd krijgt in 2016. 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, N.B. De (vroe-
gere) jaarlijkse gemeentelijke tegemoetkomingen van        
€ 100 ( vrije tijd voorziening) en € 250 ( bijdrage chro-
nisch zieken / ouderen) zijn in 2015 geschrapt. Wij heb-
ben begrepen dat de gemeente bezig is een nieuwe     
regeling te ontwerpen ter compensatie hiervan. Op dit 
moment zijn de details hiervan nog niet volledig bekend.

3)  Indien u bij de belastinginvuller een telefoonbeant- 
woorder krijgt, spreek dan s.v.p. duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in. U wordt dan teruggebeld.

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

Belastingaangifte 2015

Een dag van ontmoeting, bezinning, warmte, kerkelijke 
viering en verwend worden. Natuurlijk worden alle 
mensen die andere jaren deelnamen weer persoonlijk 
uitgenodigd. Zou u het sacrament van   de ziekenzal-
ving 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 Tel.: 0651021554                                            
Mail: margavanwent@hotmail.com

De dag van de Ziekenzalving 
op donderdag 10 maart 2016

KBO Vakantie 
30 juli tot 6 augustus 2016
De mensen die al gereageerd hebben fijn!                      
U hoort de volgende maand meer.

Nu voor de mensen die denken ik wacht noch even. 
Geeft u nu toch alvast op, reis voor deze prijs kan 
alleen doorgaan als er genoeg aanmeldingen zijn.

Of de reis gaat niet door, of de prijs wordt anders.

Laat even iets horen, voor 1 februari dan weet    
ook het hotel waar ze aan toe zijn. 

Ook voor vragen, per telefoon 0252-372622           
of e-mail zandwijk.m@ziggo.nl

Elly Zandwijk van Hage, Salvatorhof 30,                  
2211SR Noordwijkerhout



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Februari '16 Maart '16

 Bingo
     KBO  v    De Wieken

do 14:00 4

 Bloemschikken
     KBO  v    De Wieken

wo 10:00 17 16

 Bowlen   (Bowlingcentrum)
     KBO  v   v Panhuysstraat

do 14:00 18 17

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken

vr 14:00 19 18

 Handwerken - (KBO)
     KBO  v  De Wieken

di 14:00 2, 9, 16, 23 1, 8, 15, 22, 29

Jubileum - Klaverjassen
     KBO  v  De Wieken

ma 10:30 8

Jubileum - Bingo
     KBO  v  De Wieken

do 14:00 3

Jubileum - Bridge
     KBO  v  De Wieken

za 10:30 27

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen

do 13:30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen

ma 13:30 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21

 KBO-koor repetitie
     KBO  v   PC Jeroen

do 14:00 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen & Jokeren
     KBO  v   De Wieken

ma 13:30 1, 15, 22, 29 7, 14, 21

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 2, 16 1, 15, 29

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 3, 17 2, 16, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 4, 18 3, 17, 31

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 5, 19 4, 18

 Natuurclubje   (parkeerplein)
     KBO  v   Northgohal 

ma 14:00 7

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad)

wo 13:30 3, 10, 17, 24 2, 9, 16, 23, 30

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken

do 14:00 4, 11, 18, 25 10, 17, 24, 31

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein 

do 10:45 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken

ma 10:45 1, 15, 22, 29 7, 14, 21

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein

di 8:45 16 15

Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Februari '16 Maart '16

 Biljarten & Sociëteit
     DBO     Het Trefpunt

za 13:00 13, 27 12, 26

 Bridgecursus voor Beginners
     DBO    Het Trefpunt

wo 10:00

Activiteiten

Activiteiten

Bij voldoende belangstelling,
start in overleg 



Activiteit, organisatie & locatie dag vanaf tijd Februari '16 Maart '16

Activiteiten

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO     Het Trefpunt

vr 13:30 5, 12, 19, 26
4, 11, 18, 
25(Paasdrive start 
13:00 uur)

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

wo 13:30 3, 10, 17, 24 2, 9, 16, 23, 30

 Bridge " Oudt Noortwijck "
     DBO     De Wieken

do 9:00 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Computerclub " Inloop "
     DBO     Het Trefpunt

ma 9:30 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21

 Computerclub  "I-Pad & MacBook gebruik" 
     DBO      Het Trefpunt di 10:00 2, 9, 16, 23 1, 8, 15, 22, 29

 Country-line-dancing
     DBO     De Wieken

di 19:30 2, 9, 16, 23 1, 8, 15, 22, 29

 Bingo / Damesonderonsje
     DBO  v    De Wieken

ma 20:00 8 14

 Frans, conversatie I
     DBO     De Wieken

di 10:00 2, 9, 16, 23 1, 8, 15

 Frans, conversatie II
     DBO     De Wieken

vr 10:00 5, 12, 19, 26 4, 11, 18

 GALM (Groninger Actief Leven Model )
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt

do 10:30 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Klaverjassen - za
     DBO     Het Trefpunt

za 13:30 13, 27 12, 26

 Klaverjassen competitie - di
     DBO     De Wieken

di 13:45 2, 9, 16, 23 1, 8, 15, 22, 29

 Klaverjassen competitie - do
     DBO     De Wieken

do 13:45 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken

di 10:00 16 15

 Modeshow
     DBO     De Wieken

za 11:00 5

 Schilderen / Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 9:30 1, 15, 22, 29 7, 14, 21

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken

ma 13:30 1, 15, 22, 29 7, 14, 21

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt

di 13:30 2, 9, 16, 23 1, 8, 15, 22, 29

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk

do 10:00 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

 Volksdansen
     DBO     Het Trefpunt

wo 15:30 3, 10, 17, 24 2, 9, 16, 23, 30

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

di 10:00 2, 9, 16, 23 1, 8, 15, 22, 29

 Yoga (Hatha-Yoga)
     DBO     DPO-Gebouw

wo 10:30 3, 10, 17, 24 2, 9, 16, 23, 30



Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht bereikbaar)

 
Ivonne Clemens uitvaartverzorging en winkel
Van Limburg Stirumstraat 6a
2201 JN Noordwijk

Open: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Webwinkel: www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl

De Gemeente Noordwijk heeft ons verzocht u 
nadrukkelijk te informeren over de Noordwijkse 
Mantelzorgpas. Omdat velen van u direct of 
indirect met mantelzorg te maken hebben, 
doordat uzelf mantelzorg ontvangt of mantelzorg 
verleent aan mensen, juichen wij goede en brede 
informatie over dit onderwerp toe en werken wij 
hier graag aan mee. 

Daarom ontvangt u gelijktijdig met deze Nieuwsbrief ook 
de nieuwste folder over de Noordwijkse Mantelzorgpas 
tezamen met een aanvraagformulier.
Bent u zelf mantelzorger of is er iemand die voor u zorgt, 
leest u dan de folder goed door om te kijken of u in 
aanmerking komt om de Mantelzorgpas aan te vragen. 
De Mantelzorgpas is bedoeld als blijk van waardering      
van de Gemeente Noordwijk voor de inspanningen van 
mantelzorgers. Op de Mantelzorgpas stort de Gemeente 
Noordwijk een bedrag van €  100,-. Daarmee kan de 
houder bij de deelnemende winkels aankopen doen en 
korting ontvangen.
Op de website www.mantelzorgpas-noordwijk.nl en      
in bijgaande folder vindt u verdere informatie over het 

gebruik van de Mantelzorgpas en de aangesloten winkels. 
U kunt met vragen over uw pas ook terecht bij de Stichting 
Welzijn Senioren Noordwijk, tel. 071 – 711 4334 of via een 
e-mail aan info@stichtingwsn.nl  Ook kunt u navraag doen 
bij de receptie van het Trefpunt (Schoolstraat 2) of de 
Wieken (Wassenaarsestraat 5) te Noordwijk.
Als u mantelzorger bent of zorg van een mantelzorger 
ontvangt, controleer dan of u voor deze pas in aanmerking 
komt. Wij bevelen ‘m u van harte aan, doe er uw voordeel 
mee!

Mantelzorgpas  



Vroeger wilden veel (oudere) mensen hun huis op naam 
van de kinderen zetten terwijl ze er zelf bleven wonen.     
Ze behielden (bijvoorbeeld) een recht van gebruik en 
bewoning voor. Achterliggende idee was vooral dat het 
huis niet meer tot de toekomstige nalatenschappen van  
de ouders zou behoren en er door de kinderen geen 
erfbelasting meer over de toekomstige, veel hogere, 
waarde hoefde te worden betaald. Er zijn immers tijden 
geweest – zo’n 10 jaar terug nog – dat huizen 14% per jaar 
in waarde stegen. Ook toen zaten er al angels aan: de 
kinderen moesten 6% overdrachtsbelasting betalen. Over 
een gemiddeld huis dus € 15.000. Bovendien betaalden de 
kinderen vaak niet voor de bloot-eigendom, doordat de 
ouders de koopsom direct of in enkele jaren kwijtscholden. 
Dit had tot gevolg dat de kinderen op basis van artikel 10 
van de Successiewet toch nog erfbelasting over het huis 
moesten betalen. De wetgever ging er namelijk in deze 
zogenaamde ‘fictiebepaling’ vanuit dat het huis de 
vermogenssfeer van de ouders in deze situatie nooit 
verlaten had: ze hadden geen geld voor het huis gekregen 
en waren er zelf in blijven wonen en er overleden. De 
kinderen moesten alsnog erfbelasting betalen over de 
waarde ten tijde van de rechtshandeling (toen ze bloot-
eigenaar werden). Als de ouders overigens beiden het huis 
hadden verlaten vóór hun overlijden, zou de fictiebepaling 
niet van toepassing zijn. Later heeft de wetgever artikel 10 
SW nog aangescherpt door te stellen dat niet de waarde 
ten tijde van de rechtshandeling maar de waarde ten tijde 
van het overlijden beslissend was voor de heffing van de 
erfbelasting. Een tijd lang was deze constructie dus niet 
langer interessant. Tegenwoordig willen echter steeds 

meer mensen het weer, nu niet zozeer vanwege de 
waardestijging, maar omdat ze het huis niet willen 
´opeten´ in het verzorgings- of verpleeghuis. Maar het 
moet nu anders. Het kost nog steeds overdrachtsbelasting 
maar slechts 2% - dat is al een voordeel. Cruciaal is echter 
dat de ouders geen genotsrecht voorbehouden, maar dat 
ze gaan huren van de kinderen tegen een zakelijke huur, 
die volgens de Belastingdienst minstens 6% van de 
WOZ-waarde hoort te zijn. Dus voor een huis van € 250.000 
komt dit neer op een huur van € 1.250 per maand. Omdat 
de kinderen vaak de koopsom (WOZ-waarde minus afslag 
zakelijke huur, bijvoorbeeld 73% ofwel € 182.500) schuldig 
blijven aan de ouders en daarover ook rente áán de ouders 
moeten betalen, kan de rente gecompenseerd worden met 
de huur, waardoor de opoffering van de ouders – jegens de 
kinderen – minimaal is. In het bovenstaande voorbeeld 
zouden de kinderen € 912,50 per maand aan rente moeten 
betalen, en hoeven de ouders dus nog maar € 1.250 minus 
€ 912,50 = € 337,50 per maand aan huur te betalen. De 
ouders hoeven niet bang te zijn dat ze door de kinderen uit 
het huis gezet worden want als huurder genieten ze een 
vergaande bescherming.

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Mantelzorgpas  Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct 

-  Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief  
 (bekend met Desktop Publishing software) 
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de   
 Nieuwsbrief (interviews, verslagen etc.).

●  Contactpersoon (m/v) voor zieken (thuis of ziekenhuis)
 - Wie wil contacten onderhouden met zieke leden 
  van de KBO die zowel door zichzelf als familie, 
  vrienden of buren worden aangemeld.

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



Ouder worden, het kan ook zo…

Omdat ik op leeftijd ben, ben ik aardiger voor mezelf
En minder kritisch op mezelf geworden.
Ik ben mijn eigen vriend geworden.
Ik heb te veel dierbare vrienden deze wereld zien verlaten, 
te vroeg;
voordat zij konden begrijpen hoe groot de vrijheid is 
met het ouder worden.

Wiens taak is het, als ik ervoor kies om te lezen,
of om te computeren tot 04.00 uur in de morgen,
of slapen tot 12.00 uur s’middags?
Ik zal dansen met mezelf op die prachtige muziek van de 
50, 60 & 70 jaren,
en als ik op hetzelfde moment zou willen huilen om een 
verloren liefde,
zal ik dat doen.
Ik zal op het strand lopen, 
in een badpak dat strak is gespannen over een uitpuilend 
lichaam,
en ik duik met overgave in de golven, als ik daarvoor kies,
ondanks de medelijdende blikken van de jetset.
Ook zij zullen er ooit oud uit gaan zien.

Ik weet dat ik soms vergeetachtig ben,
maar nogmaals, een deel van het leven ben ik ook 
vergeten,
en misschien herinner ik me uiteindelijk de belangrijkste 
dingen.
Zeker, door de jaren heen, is mijn hart wel eens gebroken.
Hoe kan je hart niet breken, als je een geliefde verliest,
of wanneer een kind lijdt,
of zelfs als iemands geliefde huisdier wordt aangereden 
door een auto.
Maar gebroken harten geven ons kracht, begrip en 
mededogen.
Een hart dat nooit is gebroken, is ongerept en steriel.
en zal nooit de vreugde kennen van het onvolmaakte.

Ik ben gezegend, lang genoeg geleefd te hebben om    
mijn haar grijs te zien worden,
en mijn jeugdige lachen is voor altijd geëtst in de diepe 
groeven op mijn gezicht.
Zo velen hebben nooit gelachen,
en zo velen zijn gestorven voordat hun haar zilver kon 
worden.
Als je ouder wordt, is het makkelijker om positief te zijn.

Het kan je steeds minder schelen wat andere mensen      
van je denken, ik twijfel niet meer aan mezelf.
Ik heb zelfs het recht verdiend om het fout te hebben.
Dus, om een vraag te beantwoorden, ik vind het fijn         
om oud te zijn,

het heeft mij bevrijd.
Ik hou van de persoon die ik ben geworden.
Ik zal niet eeuwig voortleven, maar in de mij 
resterende tijd,
zal ik geen tijd verspillen met klagen wat had kunnen zijn,
of mij zorgen te maken over wat er nog zal komen.
En ik zal iedere dag een dessert eten (als ik daar tenminste 
lust toe heb).

“MOGE ONZE VRIENDSCHAP ALTIJD BLIJVEN, 
VOORAL ALS HET RECHT UIT HET HART KOMT”.

Naam bekend bij redactie



    

 
Wilt u dit formulier a.u.b. uiterlijk 29 januari 2016 aan ons retourneren !? 



Inschrijfformulier Jubileum Activiteiten  2016 

Uw keuze 
1 of 2 Activiteit Locatie / 

Vertrekpunt Datum 2016 Tijd vanaf / tot  

 Klaverjassen Wieken 8 feb. 10.30 – 16.30 

 Bridgen Wieken 27 feb. 10.30 – 16.30 

 Bingo Wieken 3 mrt. 14.00 – 16.30 

 Wandelen en Theedrinkerij  
Noordwijk Buiten (Leeweg 14) WZC Jeroen 20 apr. 14.00 – 16.30 

 Wandelen en Theedrinkerij 
Noordwijk Buiten (Leeweg 14)  WZC Jeroen 11 mei 14.00 – 16.30 

 Historische wandeling Gemeentehuis 20 mei 14.00 – 16.30 

 Bowlen in Bowling & Partycentrum van Panhuysstr. 20 jun. 14.00 – 16.30 

 Atlantikwall Museum (noordelijk v Bosweg) Ingang museum 7 jul. 14.00 – 16.30 

 ESA Estec Space Centrum Ingang Estec 6 okt. 14.00 – 16.00 
 

Toelichting : 
 

Geef in de linker kolom uw voorkeur (keuze) aan d.m.v. van een 1 of 2 voor 1e voorkeur of 2e voorkeur. Bij 
teveel aanmeldingen voor een activiteit wordt dan automatisch uw 2e keuze als alternatief gekozen of indien 
mogelijk een extra datum gepland. U krijgt altijd bericht voor welke activiteit u bent ingedeeld en ontvangt 
hiervoor een toegangskaart. Indien u 1 keuze opgeeft heeft u dus geen tweede kans dat u aan een activiteit 
kunt meedoen indien de belangstelling daarvoor te groot is (vol is vol). 
 

Aanmelding deelnemer : 

Naam + voorletters Dhr. / Mevr. :  

Adres + huis nr.:   

Postcode :  Woonplaats :  

Telefoon :  Mob. Telf. :  

E-mail :   KBO Lid nr.:   5390…………….. 
 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en 
deponeer deze in de eigen KBO Noordwijk brievenbus  

deze vindt u binnen in de hal van:  
 

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

✃



Volgende Nieuwsbrieven 

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

Maart  3 10 februari
April  4 9 maart
Mei  5 13 april
Juni  6 11 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
Mevr. F. van den Ende Secretaris wnd
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
 06 475 12 472
 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
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 OB 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
Overig
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. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl
Notulist: Mw.J.L.M. Jongeneel 071 36 242 30

Dhr. J.L.M. Trommelen 
Duinkant 21 63 jaar

Mevr. J.G. van Triet-Hommersom
 Jeroenspark 1 k408 86 jaar

Dhr. Th.G.A, van den Berg 
Raadhuisstraat 34 79 jaar

DhrE,D. van Kekeren Hendrik 
Vinkhof 49 79 jaar

Mevr. J.E.C. van Steijn-Aanhane 
Marcellusstraat 2 82 jaar

Dhr. F.H. Smit 
Gladiolusstraat 7 85 jaar

Mevr. M.C. van der Weijden-van de 
Berg 
Raadhuisstraat 32 90 jaar

Mevr. J. van den Anker-dijkstra 
Voorstraat 73 71 jaar
               Dat zij mogen           rusten in vrede 



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

Goohorstlaan 31  Noordwijk  Tel.071 36 157 78
ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
www.kbonoordwijk.nl

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

T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

Omdat een uitvaart meer is
dan afscheid alleen…

HIER KAN UW 
ADVERTENTIE

STAAN




