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Oud en   K.B.O. Noordwijkerhout  
(Aangesloten bij de KBO Zuid-Holland) 

 
 
 
 
Werkplan van Oud en Jong Actief voor 2022 
 
Oud en Jong Actief, K.B.O. Noordwijkerhout stelt zich ten doel: 
* De godsdienstige, zedelijke, cultureel en sociaal-economische belangen van 
alle ouderen en van haar leden in het bijzonder te behartigen op grondslag van 
oecumenische gedachten 
* Gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige                     
leden van de samenleving. 
 
Om deze doelen te realiseren, heeft Oud en Jong Actief, K.B.O. Noordwijkerhout 
voor het jaar 2022 in het werkplan de volgende bestuurlijke verantwoordelijkheden 
en activiteiten op het programma staan. 
 
Organisatie.  
De vereniging Oud en Jong Actief, K.B.O. Noordwijkerhout is aangesloten bij KBO 
Zuid-Holland, de provinciale afdeling van de landelijke organisatie KBO-PCOB. 
K.B.O. Noordwijkerhout maakt tevens deel uit van de regio Bollenstreek.  
Oud en Jong Actief, K.B.O. Noordwijkerhout heeft afgevaardigden bij diverse 
overlegvormen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. 
 
Structurele bestuurlijke activiteiten. 
9 x bestuursvergadering K.B.O. Noordwijkerhout (of zo vaak als nodig is)  
9 x overleg met Senioren-4-Noordwijk. Het samenwerkingsverband van de vier 
Noordwijkse Seniorenverenigingen ANSV, KBO De Zilk, KBO Noordwijk en Oud en 
Jong Actief, KBO Noordwijkerhout,  
2 x per jaar overleg met de wethouder Zorg en Welzijn, de heer D. Salman, en de 
Federatie Senioren-4-Noordwijk. 
1 x Algemene Ledenvergadering Noordwijkerhout 
9 x Activiteitencommissie  
2 x Algemene Ledenvergadering KBO Zuid-Holland   
6 x overlegsituaties met de KBO-afdelingen van de Bollenstreek  
1 x overleg met de vrijwilligers 
*Uitgave van de OJA-ctueel, 10x per jaar. 
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Facultatieve bestuurlijke activiteiten 
• Instructiebijeenkomsten, lokaal en regionaal 
• Contacten met vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek 
• Representatieve activiteiten 
 
Educatie en Cultuur  
De educatie en cultuur worden verwoord in de volgende programma's: 

• Ca.6 themamiddagen 
• Festiviteiten: 
• mei: Afsluiting van het seizoen 
• september/oktober: Dag van de Ouderen 
• 1 of 2x per jaar een muziekmiddag 
• Kerstactiviteiten. De kerstviering in december. De kerst-Inn op 26 december 
• Dagreizen/kaartvakantie 

 
Participatie  
Belangenbehartiging betekent betrokkenheid bij onderwerpen als het Wmo loket, 
gemeentelijk overleg met betrekking tot eenzaamheid van ouderen, 
ouderenmishandeling, de Wmo, welzijn, zorg, verkeer, vervoer en wonen. 
Het bestuur van OJA voert actief beleid om de veiligheid van ouderen in de 
woonomgeving te verbeteren. Goed wonen betekent immers ook veilig wonen, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle benodigde voorzieningen. 
Met de bestuurders van de gemeente Noordwijk, Woningstichting Antonius van 
Padua, de Stichting Platform Gehandicapten Noordwijkerhout (SGPN) werkt de K.B.O. 
Noordwijkerhout samen. De K.B.O. Noordwijkerhout verwacht in dit verband ook te 
worden betrokken in beleid en planning van genoemde organisaties. De K.B.O. 
Noordwijkerhout stelt zich hierin actief op om de belangen van ouderen veilig te 
stellen.  
 
KBO Noordwijkerhout heeft 3 actieve ouderenadviseurs. Eén ouderenadviseur, met 
het takenpakket sociaal domein, werkt samen met Welzijn Noordwijk en gemeente 
Noordwijk aan de uitrol van Welzijn op recept. Welzijn op recept wordt uitgevoerd 
door welzijnsorganisaties in samenwerking met eerstelijnszorgvoorzieningen, zoals 
een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum. Vanuit de KBO helpt de 
ouderenadviseur mensen met een welzijnsvraag op weg naar een passende 
activiteit. Zingeving en sociale contacten dragen bij aan welzijn.  
 
In het Bollenstreekoverleg wordt besproken wat de verschillende KBO-afdelingen 
ondernemen en aanpakken. Er worden plannen gemaakt om de samenwerking te 
intensiveren en om gebruik te maken van elkaars ervaringen en kennis. Er is nu een 



3 
 

directe link naar het Bondsbestuur van KBO-Zuid-Holland zodat er slagvaardiger en 
via kortere lijnen gehandeld kan worden. 
 
Activiteiten.  
Alle activiteiten worden door en voor ouderen georganiseerd door de 
activiteitencommissie. Naast de dagelijkse soosactiviteit, het biljarten en de 
kaartmiddagen zijn in principe de volgende activiteiten gepland: 
• Meer bewegen voor ouderen in de Maasgaarde en Puyckendam onder leiding van 

een beweegcoach 
• Bingo’s 
• Regionaal klaverjassen met deelnemers uit Noordwijkerhout, De Zilk, Voorhout 

en Sassenheim  
• Kermis-klaverjassen en Bingo in Puyckendam   
• Kerstviering in het Victorhuis 
• Sjoelen in Puyckendam 
• Oudejaarsfestiviteiten in Puyckendam, prijsjassen, jokeren  
• Kaartvakantie o.l.v. de kaartcommissie 
• Excursies o.l.v. reiscommissie Oud en Jong Actief  
• Informatie- en themamiddagen in Puyckendam 
• Kerst-Inn op tweede Kerstdag  
• Open maaltijd, op de eerste donderdag van de maand  
Alle activiteiten worden maandelijks in de OJA-ctueel vermeld. Ook op de website is 
veel informatie te vinden. 
 
Representatie   
Bij 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubilea (ook 65) van leden worden deze bezocht.  
Zij ontvangen dan een presentje (alleen als het jubileum bij ons bekend is). 
Leden, die de leeftijd van 80, 85, 90, 95 en 100 jaar bereiken krijgen eveneens een 
presentje aangeboden en worden met naam en leeftijd vermeld in het maandblad 
OJA-ctueel. 
Alle leden ontvangen een verjaardagskaart.  
Aan zieken (indien bekend) wordt een bloemetje gebracht.  
Bij jubilerende zusterorganisaties is een vertegenwoordiging van het bestuur 
aanwezig.  
Voor de vrijwilligers wordt een bindingsavond georganiseerd.  
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