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 Voor al uw verse, gerookte en gebakken vis 
 Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel. 

 
  
  
  
  
  
 
  

Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel.; 071-3646222 

www.admiraaldewitt.nl 

 Krijn van der Bent 

     Keurslager 

Verstand van lekker  

 

  
  
  
  

 

Joop Faase b.v. 

Televisie-en radiospeciaalzaak 

Koelkastenen wasautomaten 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 

tel.:071-3613558 

 Glas, Verf. Behang, en Lijsten 

 

 

 

 

 

De Verfspecialist F.C. Lassooy 

St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk 

tel.: 071-3612352 

    Uitvaartverzorging 

 Begraven-cremeren  

A. van den Berg 

  Admiraal-de Witt 

Vanaf 11 u. gebakken vis 

          Gratis parkeren!! 

Probeer eens een maaltijd  

uit ons uitgebreide assortiment  

aan kant en klare maaltijden 

       Meat ~~Meals 

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk, 071-3612720      

www.vanderbent.keurslager.nl 

      Joop Faase 
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 Bestuurstafel 

Beste leden, 

Genietend van fantastisch weer, moeten 

we toch zo eind juni maar weer beginnen 

aan het nieuwe blad. 

We denken waarschijnlijk nog niet aan 

koersbal en gym dat kan ik me levendig 

voorstellen. U geniet hopelijk van het 

prachtige weer, u vermijd de warmste 

momenten van de dag maar zo ’s mor-

gens vroeg en later op de dag is het fijn 

buiten toeven. Het liefst met een kopje 

thee of glas water, een mooi boek, mis-

schien een handwerkje of lekker kweb-

belen met de buren of familie.  

Ongetwijfeld gaan senioren ook naar het 

buitenland, voor het mooie weer hoeft 

dat momenteel niet maar aantrekkelijk is 

altijd weer de andere omgeving. De kust 

van Europa herbergt prachtige rotsen, het 

binnenland de bossen en bergen en in  

steden de prachtige kerken en bouwwer-

ken. Leuk om dan ’s winters de vele opna-

men te zien. Als foto in een album of via 

de laptop op de het televisiescherm. Her-

inneringen ophalen aan een mooie vakan-

tie. 

Maar op een gegeven moment komt de 

herfst er weer aan, het weer verandert en 

het wordt kouder. Dan wordt een middag en 

eventueel ook een avond in het Trefpunt om 

van wat ontspanning, iets nieuws aanleren 

of te genieten, zeer aantrekkelijk. 

Inmiddels heeft u, als het goed is, het blad  

Natuurpark in Nieuw Zeeland 

Leef ontvangen. U kunt dus kijken welke ac-

tiviteiten u leuk vind en graag aan zou willen 

deelnemen. Het is al vaak gemeld om een 

blad zoals ‘Leef’ en ook het programma 

overzicht in de nieuwste versie van ons blad 

De Senior, te bewaren. Twee magazines 

die niet veel ruimte innemen en makke-

lijk zijn te bewaren. U kunt dan zelf zoe-

ken naar data, accommodatie  waar de 

activiteit zich af zal spelen en natuurlijk 

tijd van aanvang.  

Keuze genoeg, ik hoop velen te ontmoe-

ten tijdens de activiteiten. 

PS Heeft u het blad Leef niet ontvangen, 

geef dit dan even door aan de receptie van 

de Wieken of het Trefpunt. 

 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 

 

 

Kathedraal in Spanje 
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Biljart kampioenschap en toernooien 

Het biljartseizoen 2017-2018 voor de dinsdaggroep, biljartgroep “Eindelijk” genaamd, heeft op 12 juni het 

seizoen beëindigd met het zomertoernooi. Gedurende het seizoen werden diverse toernooien gespeeld 

waarvan het Clubkampioenschap de belangrijkste is, omdat deze over 4 ronden wordt gespeeld die als 

een rode draad door het gehele seizoen lopen. Het wordt alleen on-

derbroken voor het kerst- en paastoernooi. Na afloop van het club-

kampioenschap komen de spelers nog in actie voor het driebanden 

toernooi en, als sluitstuk, volgt dan nog het zomertoernooi dat dit 

jaar bestond uit een combinatie van verschillende stoten. 

                                                                                            

De winnaars van de diverse toernooien dit seizoen waren:                          

 
 

************** 

Naam toernooi winnaar 

kersttournooi Martien de Ridder 

paastoernooi Jan Verbeek 

driebanden toernooi Arnold Geerlings 

zomer toernooi Tinus de Ridder 

clubtoernooi Tinus de Ridder 

Computerinloop voor vragen over de computer 

voor senioren 

 

Dag   Maandag, 09:30 - 11:30  
Locatie   Trefpunt 
Kosten:   Gratis 

Hebt u hulp nodig dan kunt u terecht bij onze vrijwilliger. 
Breng uw laptop of tablet mee om, met begeleiding,  
uw eigen  computer of tablet (nog) beter te leren kennen.  
Tijdens de computerinloop kunt u, op uw computer,  
zelf oefenen.  
Op de computer inloopochtend kunt u ondersteuning krijgen bij een digitale aanvraag,  
digid, uw berichtenbox in Mijn Overheid, een e-mail versturen of werken met de muis.  
Tevens helpen wij u met Skypen, een brief of e-mail typen en informatie opzoeken op  
internet tijdens de computerinloop. 
u kunt het bij ons allemaal uitproberen onder begeleiding en met ondersteuning. 
 

U kunt gewoon langskomen, u behoeft geen afspraak te maken! 
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 Benidorm                               

“Un cuento Chino”  Een broodje aap 

 

Benidorm is een badplaats gesitueerd halverwege 
aan de oostkant van Spanje. Het wordt ook wel het 
Valkenburg van Spanje genoemd, zoveel Nederlan-
ders die daar heengaan. Zeker in de wintermaanden 
dan is de grijze golf sterk vertegenwoordigd. Het 
grootste aantal die daar verblijft zijn de Engelsen 
gevolgd door de Duitsers, Nederlanders en Scandi-
naviërs. Je valt er als het ware over de scootmobiels 
en de rollators. Bij diverse restaurants zijn oplaat-
punten. Hiervan wordt dan ook druk gebruik ge-
maakt. Als het weer iets minder is zie je op de bou-
levard weinig mensen. Komt het zonnetje dan lijkt 
wel of de mieren uit alle hoeken en gaten vandaan 
komen, zo druk is het dan.  

Wij waren dit jaar (2013) voor de tweede maal in de 
winter hier. Vorig jaar voor 4 weken, nu zes.  

Dit jaar is het een zachte winter geweest.  

De amandelbomen staan enkele weken eerder in 
bloei met hun witte en  zachtroze bloesem. Het te 
kort aan regenwater dit jaar kan maken dat de 
amandelen straks duurder worden. De sinaasappels 
zijn spotgoedkoop. Vele huertas 
(sinaasappelplantages) staan er verwaarloost bij 
omdat het plukken niet loont. Er moet geld bij. De 
telers krijgen een fooi voor hun vele werk.  

Toen de kinderen jong waren gingen wij de hele zo-
mervakantie er heen en zaten dan op de Monte Pe-
drequer bij Pedrequer, een dorpje, 10 km van Denia 
en 42 km vòòr Benidorm tussen de sinaasappelplan-
tages, waar wij het reuze naar ons zin hadden.  

 Er waren meer gezinnen met kinderen, dus speel-
kameraadjes genoeg. Op de urbanisatie was een 
zwembad. De kinderen 
konden zich daar prima 
vermaken. En ik, ik zat 
in de schaduw of op 
het grote balkon van 
ons huisje een boek te 
lezen of gezellig te pra-
ten met een bezoeker. 
Bij thuiskomst in Ne-
derland werd mij vaak 
gevraagd of ik het wel naar mijn zin gehad had, ik 
was nog zo wit. Ze konden niet begrijpen dat je het 
ook naar je zin kon hebben zonder bruin te wor-
den.  

Ik vond de zon te heet, dus ging ik er ook niet in 
zitten. Spanjaarden zitten overwegend ook niet in 
de zon, die vinden het net zo goed te warm. Tij-
dens ons verblijf in die jaren gingen wij elk jaar 
eenmaal naar Benidorm omdat ik graag bij een 
buffetrestaurant wilde eten, Isidro aan de Avenida 
de Mediteráneo. Het eten was voor elk wat wils en 
had een ruim voorzien toetjesbuffet wat aan mij 
wel besteed was. Dit restaurant bestaat al ruim 30 
jaar en loopt nog als een trein. Maar zomers is 
voor mij Benidorm te druk en te warm en te be-
nauwd.  

Wij leerden er een Spaanse familie kennen waar 
wij na ruim 30 jaar nog altijd een goed en plezierig 
contact mee hebben. Met hen hebben wij het 1e 
Communiefeest van hun kinderen meegevierd en 
gingen op kraambezoek in het ziekenhuis.  

 

Op het Internet stond een bericht dat in Benidorm 
een appartementengebouw gebouwd werd van 
meer dan 50 verdiepingen ‘Intempo, het nieuwe 
symbool van Benidorm’. Het plan was om onge-
veer 25 verdiepingen te bouwen. Tijdens de bouw, 
waarbij de verkoop van de appartementen vlot 
verliep, kwam men op het idee er nog zo’n aantal 
op te zetten. Hierbij was men vergeten de lift-
schacht door te trekken. Dit euvel constateerden 
men toen de bouw bijna ten einde was.  
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Diverse architecten hadden zich al teruggetrokken, 
bang voor de aansprakelijkheid, want ‘wie betaald 
de schade?’ 

We vonden dit toch wel een vreemd verhaal. Hoe 
kunnen kundige mensen die veel hoge flats teke-
nen, het indelen en uittekenen en waar altijd lift-
schachten inzitten, dit belangrijke onderdeel verge-
ten. Hoe kon dit gebeuren? Dus dachten wij ‘als wij 
in Benidorm zijn gaan wij zelf eens kijken wat er 
klopt van dit verhaal. 

Van verre kan je het al zien. Het zijn twee prachtige 
appartementengebouwen, die aan de bovenkant 
verbonden zijn door een ‘diamant’. Het gebouw 
schittert aan alle kanten en tornt boven alles uit en 
staat in de wijk Poniente. Daar wij het gebouw niet 
in mochten omdat men daar aan het werk was, 
werden wij doorverwezen naar een gebouwtje 
vlakbij. Aan de informatrice deed ik mijn verhaal. 
Zij keek mij hoogst verbaasd aan en vertelde dat dit 
onzin was. Ik zei haar dat dit toch echt op Internet 
stond, dus was het aan hen om er iets aan te doen. 

Bij het verkoopkantoor kreeg ik deze informatie-
brochure. De prijs stond momenteel op 

 € 265,000--, voor een tweekamerappartement, 
maar het kon zijn dat de prijs iets verlaagd werd. 

Dit is dus een broodje aap verhaal. Geloof niet alles 
wat op Internet staat, maar wij waren in de gelegen-
heid het te controleren hoe het in werkelijkheid zat. 

 

® Anneke van Ruiten – Versteege  

 

03-03-2014 Benidorm: Un cuento Chino = fantasie-
verhaal = broodje aap   

 

Nr Naam Gem. 2018 Gem. 2017 

1. Kees van de Klooster 148,05 134,35 

2. Wim Dekker 142,28 138,29 

3. Tilly van Zuijlen 140,96 129,95 

4. Bert Klinkenberg 133,63 144,2 

5. Narda van der Wiel 124,14 110,46 

6. Theo Mooijekind 123,11 119,17 

7. Riet Steenvoorde 122,9 113,72 

8. Tom Braams 112,42 102,86 

9. Els van der Wiel 108,79 105,83 

10. Marie Louise van der Loo 104,19 109,38 
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BOWLEN 

Jammer,  het seizoen 2017-2018 voor onze  

Bowlsters en Bowlers zit er weer op. Het is 

donderdag 24 mei afgesloten 

met een gezellig "onder ons" 

spelletje Bowlen. Nu de prijzen-

winnaars bekend waren konden 

de niet winnaars opeens beter 

scoren; de druk was er kennelijk 

af, helaas te laat, volgend sei-

zoen beter. 

Het begon allemaal in september 2017. Na 

maanden wachten, vakantie en ontspan-

ning gingen wij ( 5 mannen en 5 vrouwen) 

van start bij "Flamingo" in Noordwijkhout  

voor 8 gezellige middagen Bowlen. De eer-

ste middag al gooide nagenoeg iedereen 

beter dan het seizoen ervoor. Het zag er 

naar uit dat er enorme records gebroken 

zouden gaan worden, maar naarmate het 

seizoen vorderde werden de scores weer 

enigszins normaler. 

Onder deskundige leiding van Tilly van Zuy-

len werd een onderlinge competitie ge-

speeld in een gezellige en ontspannen 

sfeer.    3 Games per middag met zoveel 

mogelijk punten en dat 8 maanden lang 

met 10 spelers!  Ga daar maar eens aan 

staan. Nou voor Tilly geen probleem.  De 

scores werden zorgvuldig opgeslagen en 

aan het eind van het seizoen netjes bere-

kend. Echtgenoot Arie is enig zins handig 

met de PC waardoor er een prachtige eind-

stand op papier kwam te staan, waarop 

ook te zien is dat de score in de meeste ge-

vallen hoger is dan vorig jaar.   

Bravo... voor bijna iedereen. 

Voorzitter, Hennie Meeuwen-

berg, was op deze laatste avond 

aanwezig om de KEIEN onder 

ons  hun hard bevochten en wel-

verdiende prijs te overhandigen. 

De derde prijs ging dit jaar naar 

ons aller Tilly. Zij gooide maar 

liefst gemiddeld 11 punten meer 

dan vorig jaar. De tweede plaats ging naar 

Wim Dekker, ook hij gooide 4 punten gemid-

deld hoger. En de eerste plaats was voor mij 

(daarom mag ik dit stukje 

schrijven!) met een ge-

middelde van 148 punten. 

Ik ontving een NIEUWE 

wisselbeker uit handen 

van onze voorzitter. De 

oude wisselbeker is vorig 

jaar door Bert Klinkenberg 

voor de vierde keer ge-

wonnen en die mocht hij 

dus houden.   

Het nieuwe seizoen begint weer in septem-

ber. Hopelijk zijn we dan alle 10 weer pre-

sent. Naar verluid zullen er nog enkele men-

sen bijkomen waardoor we misschien wel 

met 3 banen kunnen gaan spelen. Ook dan 

zullen onze mannen en vrouwen weer het 

beste van hun kunnen laten zien in een gezel-

lige en ontspannen sfeer. 

Kees van der Klooster. 
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Nieuwe computercursussen. 

1. Windows 10, basis dan wel gevorderden cursus. 

2. Basisgebruik Tablets en verdere computervragen. 

Windows 10: 

Om te kunnen starten willen wij weten of er voldoende belangstelling is om een nieuwe basis dan wel ge-

vorderden cursus 10 te starten. 

Voor Windows 10 basiscursus zal, afhankelijk van de wensen 

van de cursisten, de Windows 10 basisbegrippen en eventu-

eel voor gevorderde gebruikers lesstof kunnen worden aan-

geboden. 

Zo’n eerste avond zal voornamelijk bestaan uit het kennisma-

ken met elkaar en het inventariseren van de vaardigheden 

van de cursisten  in de toekomst. De cursus wordt gegeven 

op woensdagavond in het Trefpunt vanaf acht uur. De cursus 

zal uit 6 avonden van ca anderhalf uur per avond bestaan. De prijs voor deelname is 60 euro. 

De Windows 10 basiscursus wordt gegeven door Mansja Sengers. Hij is een geroutineerde docent en wil u 

in ongeveer zes lessen de meest belangrijke feiten leren om zodoende het besturingssysteem van uw 

computer goed onder de knie te krijgen.  

In de vervolgcursus, ook gegeven door Mansja Sengers , zal er 

verder worden ingegaan op de uitgebreide mogelijkheden die 

het besturingsprogramma Windows 10 u biedt.  

Wilt u deelnemen aan de cursus dan dient u zich op tijd aan  

te melden bij 

Hennie Meeuwenberg 071-3614198 

Het is handig als u uw eigen laptop meeneemt maar mocht u 

niet in het bezit zijn van een laptop dan kunt u gebruik maken 

van de oudere PC’s met Windows 10 aanwezig in het Trefpunt. 

Vanzelfsprekend is het van belang dat u alles wat  er op de cur-

susavond wordt geleerd thuis regelmatig oefent. 

                                                                                                                                                                              

  Huwelijksjubilea. 

Op  23 juli zijn  de heer en mevrouw de Witt-Schansman,  

Akkerwinde 38, 2201 MC Noordwijk, 60 jaar gehuwd 

Op  9 augustus zijn  de heer en mevrouw J.L.P.M. Verbeek– Beerendonk,  

Zandvoortsestraat 22, 2201 SE Noordwijk, 50 jaar gehuwd. 

Op  23 augustus zijn  de heer en mevrouw Langeveld-van der Meij,  

Piet Heinstraat 69, 2202 KJ Noordwijk, 45 jaar gehuwd.  

Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en wensen 

hen nog vele goede jaren. 
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Opening seizoen 2018-2019 

Op zaterdag 8 september openen wij het nieuwe seizoen 

met een bijzonder gezellige middag met muziek en het 

Rad voor fortuin. Hapje en drankje wordt verzorgt door 

      ANSV 
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 Fotowedstrijd thema ‘winter’, ‘De afsluiting’ 

Er hebben 32 deelnemers meegedaan aan de 

Winterfotowedstrijd van ANSV en Foto van Kam-

pen met zo’n 90 prachtige aangeleverde foto’s.  

De juryleden, Janneko Giezen, Hennie Meeuwen-

berg, Thomas Steenvoorden en Cees Hamburger, 

vonden dat zo geweldig dat er ook een nabespre-

king is georganiseerd. 

Uit een eerdere reactie was gebleken dat zo’n 

nabespreking door de deelnemers erg op prijs 

werd gesteld.  

Op woensdagavond 28 maart is dat gedaan en 

sloten hiermee het ‘Winterfotothema’ af. 

Waar heb je het bij zo’n nabespreking dan over?  

Fotografen hebben soms zo hun technische, com-

positie of hele praktische vragen. Thomas Steen-

voorden en de andere deelnemers hebben vaak 

bij de ingezonden foto’s verbeter opmerkingen, 

technische aanwijzingen om van sommige, toch 

vaak al heel prachtige foto’s, nog iets meer mee 

te geven. 

Zoals bijvoorbeeld, op welke gevoeligheid stel ik 

mijn camera in? De diafragma instellingen, welke 

sluitertijden, de voor- en nadelen van de verschil-

lende soorten camera’s. Voor- en nadelen van een 

telefoon, spiegelreflex, systeem- of compact came-

ra? Verschillende soorten fototoestellen hebben 

ieder zo hun eigen voor- en nadelen. Kortom, er 

kwamen  heel fijne en praktische zaken om het fo-

tograferen nog plezieriger te maken. 

Een nieuwe wedstrijd in het verschiet? 

Door al het enthousiasme aangestoken heeft de 

jury besloten om alvast het volgende thema aan te 

kondigen. Er kunnen weer foto’s worden ingezon-

den met het thema, mede jurylid Janneko Giezen’s 

idee, ‘Het mooiste plekje’.  

Vanaf 1 juni tot 1 september heeft u de tijd om, be-

halve met de camera, ook met uw creatieve geest 

zich te buigen over, ‘hoe leg ik met mijn camera 

vast wat voor mij het ultieme ‘mooiste plekje’ is en 

hoe breng ik dat, ook voor andere zichtbaar, goed in 

  Dus vanaf 1 juni insturen met daarbij in de mail of bij de ingeleverde foto’s vermelden  

Uw naam – adres- telefoonnummer – e-mailadres. 

De maak datum van foto’s – zo mogen niet van voor 2018 zijn. 

Eventuele toelichting geven van waarom dat het mooiste plekje is. 

Verder is van belang: 

Maximaal 5 foto’s per persoon  

De Leeftijd van de maker moet 50 + zijn. 

Creatieve uitingen, zowel digitaal  

als qua compositie, zijn welkom. 

De foto’s, bij voorkeur digitaal,  

insturen naar: fotowedstrijd@ansv.nu 

Alleen als u geen e-mailadres  

heeft kunt u foto’s inleveren bij  

Foto van Kampen, Keuvel 2, Noordwijk 

De afmeting graag 20X25 cm. Deze kunt u,  

tegen gereduceerde prijs,  

laten maken bij Foto van Kampen. 

mailto:fotowedstrijd@ansv.nu


12 

NOORDWIJK DEMENTIE VRIENDELIJK 

De afgelopen maanden heeft u in de plaat-
selijke bladen en in LEEF kunnen lezen dat in 
Noordwijk hard gewerkt wordt om samen 
Noordwijk Dementievriendelijk te maken. 
Het gaat dan vooral om bewustwording en 
passende ondersteuning voor mensen met 
dementie. 
 

Dementie is een  ziektebeeld waarbij de 
geestelijke vermogens ernstig zijn afgeno-
men. Als gevolg hiervan kan iemand dage-
lijkse handelingen, die voorheen moeiteloos 
werden gedaan, minder goed  of niet meer 
uitvoeren. Het gaat dan om handelingen als 
het zich aankleden, het bereiden van voed-
sel, correcte inname van medicatie, of het 
betalen van rekeningen. 
Een passend en samenhangend aanbod van 
hulp en ondersteuning, ook voor de mantel-
zorger, is van groot belang. 
 

Een groeiend aantal mensen krijgt in zijn of 
haar omgeving te maken met een dierbare, 
familielid of buur, die problemen met het 
geheugen heeft. Het kan ook gaan om een 
verandering in het gedrag, problemen met 
de taal of moeite met de alledaagse hande-
lingen. Dit kan vragen oproepen. Zou er 
sprake zijn van dementie of is er iets anders 
aan de hand. 

Vanaf 7 juni jl. is er de mogelijkheid om uw 
zorgen of vragen te delen bij het Informa-
tiepunt ”Dementie van het Sociaal Wijk-
team Noordwijk” Het Informatiepunt 
wordt (afwisselend) bemand door Casema-
nagers Dementie van Marente en Groot 
Hoogwaak 
 
De casemanager kan u informatie geven 
over geheugenproblemen in het algemeen 
en dementie in het bijzonder. Zij kan met u 
in kaart brengen wat er speelt en zaken op 
een rijtje zetten. Tevens kan zij de vertaal-
slag maken naar de praktische gevolgen 
van opkomende vergeetachtigheid. Wat be-
tekent dit voor het hebben van een rijbe-
wijs, de financiën, welke vormen van man-
telzorg ondersteuning of dagbesteding zijn 
mogelijk etc. De casemanager onderzoekt 
met u welke ondersteuning wenselijk is. 
Wijst u de route. 
 
Voelt u vrij langs te komen of te bellen. U 
bent van harte welkom. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. Het is een inloopspreekuur. 
Bovendien is het gratis. Belt u liever? Elke 
donderdag kunt u de hele dag tijdens kan-
tooruren contact opnemen met het Infor-
matiepunt. 

Contactgegevens Informatiepunt Dementie:    Telefonisch consult 
Vragen via e-mail:            Elke donderdag van 15.00 uur – 16.00 U.  
 

Sociaalwijk team@noordwijk.nl 
Spreekkamer KCC in het Gemeentehuis Noordwijk               Vrije gratis inloop 
Elke donderdag, telefoon: 071-36 60 000 

Bericht voor de bezorgers van het maandblad. 

Op 24 september staan de maandbladen voor oktober voor u klaar. 

mailto:Sociaalwijkteam@noordwijk.nl


13 

 

 

 

Puzzelrubriek 

In onderstaande puzzel kunt u woorden vormen. In de kadertjes vindt u aanwijzingen wat u in het woord 

dient te veranderen. In onderstaande tabel vult u de gevonden woorden in, onder de pijl vindt u uw ant-

woord.        Veel succes! 

1. 
  

               

2. 
  

                

3. 
  

                 

4. 
  

                 

5. 
  

                 

6. 
  

                 

7. 
  

                 

8. 
  

                

9. 
  

                

10. 
  

                 

11. 
  

                 

12. 
  

                 

 

Uw oplossing kunt u deponeren in de brievenbus in de Wieken,  Wassenaarsestraat 5 Noordwijk Binnen of 

in de brievenbus  in het Trefpunt, Hoofdstraat 2 Noordwijk aan Zee. Er worden drie prijzen beschikbaar  

gesteld, zijn er meerdere goede inzendingen dan worden de prijzen door loting toegewezen.   

 1  2. 3. 4. 

5. 6.  7.  8. 

 

9. 10. 11.  12. 
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REGIOTAXI 

Wij als seniorenbond ANSV worden regelma-
tig geconfronteerd met klachten over het 
taxivervoer. Wat blijkt: Er komen weinig 
klachten binnen. Mensen praten er wel veel 
over, maar dienen niet/nauwelijks een klacht 
in. 
In het overleg met Regiotaxi Holland Rijnland 
is dit uitvoerig aan de orde geweest. Wij heb-
ben daarom voor u nogmaals de klachtenpro-
cedure op een rijtje gezet: 

KLACHTEN INDIENEN 
 

Heeft u een klacht over de Regiotaxi? Bij-
voorbeeld omdat u te laat bent opge-
haald. Dient u deze klacht dan in bij de 
Regiotaxi. Wanneer er iets misgaat, kan 
dit vaak opgelost worden. Maar de ver-
voerder moet natuurlijk wel op de hoogte 
zijn dat er iets misgaat.U kunt u klacht op 
diverse manieren indienen. 

Vergeet niet uw pasnummer, de datum en het tijdstip van de rit te vermelden. 

Hoe eerder u uw klacht meldt, des te eenvoudiger is het om te achterhalen wat er is ge-

beurd en wat er is misgegaan. Klachten ouder dan twee maanden kunnen helaas niet 

meer in behandeling worden genomen, 

Een kwartier vroeger of later 

Als u de Regiotaxi boekt dan kan deze een kwartier vroeger of later komen dan de tijd die 
u hebt opgegeven. 
Voorbeeld; U wilt om 12.00 uur met de taxi vertrekken. De taxi kan dan tussen 11.45 uur 
en 12.15 uur bij u voor staan. Is hij vroeger dan 11.45 uur, dan moet de chauffeur wachten 
tot het tijd is(tenzij het u ook uitkomt om alvast te vertrekken). Is de taxi later dan 12.15 
uur, dan is de taxi te laat en heeft u recht op een tegoedbon. 
 
Ton Donders 

U kunt bellen met de Klantenservice Regiotaxi Holland Rijnland: 0900 – 20 22 369 

Wilt u een brief schrijven aan de Regiotaxi, dan kunt u die sturen naar: 

 Regiotaxi Holland Rijnland 

 Antwoordnummer 862 

 2160 VG Hillegom 

(een postzegel is niet nodig) 

 In de taxi zijn REACTIEKAARTEN beschikbaar die u (kosteloos) kunt inzenden 

 U kunt gebruik maken van het klachtenformulier op :https://hollandrijnland.nl/

klachten-en-opmerkingen/. 

 U kunt uw klacht/ opmerkingen mailen naar: klachten-

regiotaxi@hollandrijnland.nl. 

 U kunt uw klacht/opmerkingen indienen bij uw gemeente, de ISD Bollenstreek 

mailto:klachten-regiotaxi@hollandrijnland.nl
mailto:klachten-regiotaxi@hollandrijnland.nl
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Rijbewijskeuring 

Op maandag kunt u gekeurd worden in de Wieken 

of het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te 

bereiken op 071-5728434. Leden van een Oude-

renbond, betalen voor keuring klein rijbewijs € 

20, groot rijbewijs (vrachtauto) 30,00.  

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rij-

bewijs B en A: 

Jonger dan 60 jaar: Een rijbewijs verlengd voor 

uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden 

gekeurd. 

Tussen 60 en 65 jaar: Bij verlenging is dit rijbewijs 

10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig. 

Tussen 65 en 70 jaar: Het nieuwe rijbewijs is gel-

dig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig. 

Tussen 70 en 75 jaar: Het verlengde rijbewijs is 5 

jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude 

rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag. 

75 jaar of ouder: Het rijbewijs is 5 jaar geldig; me-

dische keuring verplicht. 

Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is 

vanwege een medische aandoening of medicijnge-

bruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging ver-

plicht. Ook moet voor verlenging van een groot 

rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden. 

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een 

Eigen Verklaring invullen. 

Deze is tegen betaling verkrijgbaar via 

www.MijnCBR.nl. De Eigen verklaring is ook te 

koop als papieren formulier bij de meeste ge-

meenten 

Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw gemeen-

te de Eigen Verklaring aan de balie verkoopt. 

Meer informatie: telefoonnummer 1400 of 

www.rijksoverheid.nl. Leden die gebruikmaken 

van de rijbewijskeuringsvoordelen moeten zelf de 

papieren naar het CBR sturen. 

Om te voorkomen dat oudere automobilisten on-

nodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk zon-

der rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de 

'keuringscheck' ontwikkeld 

(www.keuringscheck.nl). Door het invullen van 

slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het 

nodig een keuringsformulier, de zogenaamde Ei-

gen Verklaring aan te schaffen. 

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring 

(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Infor-

meer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzeke-

ring(tussenpersoon) of kijk in de voorwaarden. U 

heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw 

zorgverzekeraar. 

Voor wie? 

Iedereen met een rijbewijs die op of na zijn 75e verjaardag verloopt en voor 75-plussers met een geldig 

rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand. 

 

Waarom? 

Deze regelmatige medische keuring is bedoeld om ouderen verantwoord en veilig aan het verkeer te la-

ten deelnemen. 

 

Wanneer? 

Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u tussen de 60 en 65 jaar bent, 

wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u 

een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is. 

http://www.cbr.nl/11100.pp
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/medische-keuring-rijbewijs
http://www.keuringscheck.nl/
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SAMEN KOKEN EN ETEN 

IN HET TREFPUNT op MAANDAG 1 OKTOBER 

We gaan ons alweer opmaken voor het nieu-
we seizoen terwijl we nog volop in zomerse 
sferen zijn. De maanden mei , juni en juli zijn 
we verwend met prachtig weer en hebben we 
kunnen genieten van al wat Noordwijk te bie-
den heeft.  
Ondertussen zijn we als bond ons weer aan 
het voorbereiden voor het nieuwe  
seizoen. U heeft de activiteiten van ANSV 
al kunnen lezen in het blad LEEF. Ook Aart 
en ondergetekende gaan samen met u 
weer de maandelijkse  SAMEN KOKEN EN 
ETEN verzorgen.  
Op maandag 1 oktober starten we.  
In het blad LEEF staat maandag 3 septem-
ber maar dat is een vergissing. 
We starten het nieuwe seizoen met de 
viering van Leidens Ontzet. 

Wij nodigen de ANSV-leden die een vorkje 
mee willen prikken, eenzaam zijn of voor 
de gezelligheid weer van harte uit. Als u 
iets wil doen in de voorbereidingen, graag. 
De voorbereidingen starten om 10.00 uur. 
I.v.m. inkopen graag van te voren aanmel-
den. 
 
 

 Menu maandag 1 oktober 2018 
Voorgerecht : Witte brood met haring  Opgeven voor 28 september bij:  
 Hoofdgerecht : Hutspot met klapstuk   Ton Donders,071-3614981 /  
 Nagerecht : vla               06-17618703 / ton.donders@casema.nl 
Aanvang  : 12.00 uur en Kosten € 5,-          
            

PANNENKOEKEN 
Ook na een aantal acties : onbe-

perkt pannenkoeken eten voor  

€ 1,- en gratis. Is de belangstelling 

zeer gering en hebben Ron en  

Ondergetekende besloten te stop-

pen met Pannenkoeken eten op de 

3de woensdag van de maand .  

 

Misschien , bij voldoende belangstelling  het volgend seizoen. 

RON en TON 

mailto:ton.donders@casema.nl
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Beste ANSV-leden, 

In deze editie van ons maandblad kunt u informatie zoeken betreffende de activiteiten die 

wij het komende seizoen dat loopt van september 2018 t/m mei 2019 organiseren. Als u 

van dit aanbod gebruikt maakt verwachten wij dat u met veel plezier aan activiteiten deel 

kunt nemen en vooral veel gezelligheid zult  vinden bij de overige deelnemers. Er zijn ac-

tiviteiten waar u zich van tevoren moet opgeven, dit zal bij de verschillende onderdelen 

worden vermeld. Zoekt u naar informatie van uw keuze, activiteit of evenement, de ver-

schillende onderdelen staan alfabetisch vermeld. Wij wensen u veel plezier en genoegen. 

Onze activiteiten zijn toegankelijk voor alle senioren. Leden van de Ouderenbonden beta-

len via de contributie voor deelname aan de activiteiten. Bent u geen lid van een Oude-

renbond dan betaalt u, boven de vermelde prijzen, 2,50 euro per keer extra. Stopt u de 

ledenpas in uw portemonnee zodat u altijd kunt tonen lid van de ANSV te zijn. U vindt re-

gelmatig het maandblad, De Senior, in uw brievenbus, bewaar het blad in elk geval 

tot het einde van de maand zodat u altijd goed op de hoogte bent van eventuele 

veranderingen en/of uitbreidingen van het aanbod. 

Belastinginvullers. 

Een team van enthousiaste leden zijn al jarenlang inten-

sief bezig met hulpverlenen bij het invullen van belas-

tingformulieren, controleren van huur en zorgtoeslagen. 

Tevens wordt gekeken of senioren/ouderen in aanmer-

king komen voor gemeentelijke vergoedingen. Voor een 

vraag of advies kunt u altijd bij deze mensen terecht. 

Voor het doen van aangifte inkomstenbelasting kan een 

onkostenvergoeding van ten hoogste 12 euro worden 

gevraagd. 

Achterin het maandblad vindt u altijd een overzicht van de gegevens 
van de Belastinginvullers. 

Biljarten 

Half tien staan de heren startklaar om de biljartballen te 

laten rollen. 

Winnen is natuurlijk belangrijk en leuk maar ook gezel-

ligheid vinden de deelnemers belangrijk.  

Start op dinsdag 4 september. 

Leiding is in handen van  Cor Glasbergen 06-14177715.  

Kosten voor deelname  € 5.00 per  maand.  
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Bingo 

Op de 2e en de 4e donderdag van de maand worden  

de plankjes uit de kast gehaald voor een gezellige bingomiddag. 

Voor een bingobordje betaalt u € 2,50 en daar speelt u  

de hele middag mee. Bent u geen lid van de ANSV dan betaalt u  

€ 3,50 voor een bingobordje. Er is altijd een rijtjes– en hoofdprijs en 

diverse kleine prijsjes. In de kerstvakantie wordt een extra bingo-

middag ingelast de z.g. Opa/Oma en kleinkinderbingo. Eind april wordt in samenwerking 

met de Oranjevereniging een Oranjebingo georganiseerd.  

Tijdens de zomermaanden wordt in samenwerking met de KBO en de PCOB voor alle 

55+ers bingomiddagen georganiseerd. Het zijn heel gezellige middagen, nieuwsgierig? 

Kom dan eens kijken en meedoen.  

Het spel begint om 2 uur, ca half vijf het einde van de bingo. Start op 13 september, de 

aanvang  om 13.30 uur. 
 

      Leiding is in handen van Aad Passchier, tel. 071-3688627 

 

Bloemschikcursus 

Elke 2e woensdagmorgen van de maand staan de tafels klaar 

voor de deelnemers aan de cursus bloemschikken. De cursus 

start op 12 september en wordt gegeven  in de zaal van het 

Trefpunt, aanvang om 10 uur. 

Opgeven voor de cursus bloemschikken is noodzakelijk, ook 

als men een enkele keer komt. Verder verwachten wij dat 

wanneer u een keer niet kunt of ziek bent, u zich bijtijds 

afmeldt. Voor de cursus betaalt u € 25.-, maandelijks voor het 

materiaal € 5.-. U kunt zich aanmelden bij Aad Passchier 071-3688627 of u deponeert het 

inschrijfformulier in de brievenbus in De Wieken of het Trefpunt.     

    

 

Bowling 

Elke 4e donderdagmiddag is een groep leden te vinden bij de bowlingbaan Flamingo in 

Noordwijkerhout. Een gezellige groep die hun uiterste best doen om punten te scoren op 

een prachtige baan. Om kwart voor twee gaan we ons klaarmaken voor het bowlen. Om 

twee uur starten we met 4 of 5 man op een baan, dan is het altijd 

spannend hoe je gooit. Om half vier worden de punten verzameld 

om bij het einde van het seizoen in mei de totale score bekend te 

maken. Het bestuur van ANSV stelt de wisselbeker en de prijzen 

beschikbaar voor de beste drie bowlers. Voor deelname aan het 

bowlen betaalt u € 40,-, bij aanvang van het seizoen te betalen. 

Aanvang op donderdag 27 september. 

Leiding is in handen van Tilly van Zuijlen, tel.071-3610482.  

               Aanmelden verplicht i.v.m. de te bestellen banen. 
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Busreizen 

Het programma voor de busreizen is nog niet bekend.  

Zodra we u meer kunnen berichten zullen we dat publice-

ren in ons maandblad. 

 

 

Feestdagen 

Het programma voor de paasviering en het 

kerstfeest wordt in het maandblad bekend ge-

maakt. Op de 4e donderdagmiddag van de 

maand november komt de Sint en Zwarte Pie-

ten op bezoek in het Trefpunt. De dagen tussen 

de feestdagen is het gewoonte geworden om 

een Opa/Omabingo te organiseren. Een heerlijk 

uitje voor groot en klein is dan een bingomiddag 

waar iedereen welkom is. 

    Fotowedstrijd. 

Tijdens de eerste twee wedstrijden 

zijn zulke leuke foto’s ingeleverd dat 

de jury heel enthousiast het bestuur 

heeft voorgesteld nog weer een 

nieuwe fotowedstrijd uit te schrijven.  

Het nieuwe thema is  

“Het mooiste plekje”  

Vanaf 1 juni tot 1 september heeft u 

de tijd om, behalve met de camera, 

ook met uw creatieve geest zich te 

buigen over, ‘hoe leg ik met mijn ca-

mera vast wat voor mij het ultieme 

‘mooiste plekje’ is en hoe breng ik 

dat, ook voor andere zichtbaar, 

goed in beeld.              

 De foto’s, bij voorkeur digitaal,  

insturen vanaf 1 juni naar:  
fotowedstrijd@ansv.nu 
Alleen als u geen e-mailadres 
heeft kunt u foto’s inleveren bij 
Foto van Kampen,  
Keuvel 2, Noordwijk. Wedstrijd 
reglement kunt u vinden op:  
      fotowedstrijd@ansv.nu 

Foto: Foto: Marga Thomassen 

Foto’s insturen kunt u tot 1 september. 

Foto:  ;M. van Maastricht 

mailto:fotowedstrijd@ansv.nu
mailto:fotowedstrijd@ansv.nu
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 Klaverjassen 

Vroeger noemde men dit klaverjassen het spel van 

de duivel. Maar intussen is dit spel bijzonder popu-

lair. Op woensdagmiddag staan de tafels en attribu-

ten klaar voor de deelnemers aan de competitie. 

Halverwege is er gelegenheid tot het nuttigen van 

een consumptie. Heel gezellig, niet alleen het kaart-

spel maar ook het uitwisselen van wetenswaardig-

heden. Deelname kost 5,50 euro per maand. Aan 

het eind van het seizoen 

 Knutselen 

Een nieuwe activiteit waar bij de workshop knutselen niet 

alleen kaarten maar ook andere surprises worden ge-

maakt. Een leuke bezigheid maar gezelligheid is ook be-

langrijk volgens Melinda Meere, zij heeft. tijdens de work-

shop de leiding. Kosten tijdens de workshop zijn € 4,50 per 

project. Knutselen zal gehouden worden op de 2e en 4e 

maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur. 

Voor het maken van kerstkaarten of kerstattenties wordt 

op zaterdag 17 november een extra dag georganiseerd van 

10 tot 4 uur in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk 

Haken en breien tijdens een  

creatief en gezellig samenzijn 

Materialen van thuis zijn welkom 

U komt toch ook? 
Aanmelding via het Trefpunt. 

Meer informatie:  
Nel van der Meer 
Telefoonnummer: 

06-55938187 
Na overleg is besloten dat Haken 

en breien zal plaatsvinden op  
Donderdagmorgen van  

10.00 tot 12.00 uur 

Haken en breien. 

          Aanvang 6 september 
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Koersbal 

Ook op woensdagmiddag wordt de koersbalmat uitgerold. Koersbal is van oorsprong een 

Australische sport en lijkt enigszins op jeu de boules. Omstreeks 1980 werd het in Europa 

ingevoerd. Het wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter en gespeeld door 2 personen 

die tegen elkaar spelen. Het ene team heeft zwarte de ander heeft gele ballen. Aan het ein-

de van het seizoen  worden de prijzen uitgereikt. Deelname aan koersbal kost 10 euro per 

seizoen. Via het inschrijfformulier aanmelden. 

Leiding is in handen van Greet van Beelen tel. 071-3616677. 

 

Koken 

Elke eerste maandag van de maand wordt er in 

het Trefpunt gekookt onder leiding van Ton 

Donders en samen met een team medewerkers 

worden smakelijke maaltijden op tafel gezet. 

Samen de maaltijd klaarmaken en gezamenlijk 

eten schept een leuke gezellige sfeer. 

Leuk en gezellig om gezamenlijk de maaltijd 

voor te bereiden. Mocht er behoefte zijn voor 

meer dagen waarop gegeten kan worden dan 

hoort Ton dat graag. Voor de maaltijd op maan-

dag wordt 5 euro betaald. 

Op de 2e kerstdag en 2e paasdag wordt een 

brunch samengesteld. Het afgelopen jaar waren 

dit zeer succesvolle acties.  
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Tweemaal per jaar organiseren de Ouderenbonden een modeshow zowel in het Trefpunt 

als in de Wieken. De shows worden gepresenteerd door twee verschillende bedrijven die al 

langere tijd in de beide accommodaties een show verzorgen . De eerstvolgende modeshow 

in het Trefpunt zal plaatsvinden op 13 oktober. Kwart voor elf gaat de zaal open en om 11 

uur start de modeshow. Na de lunch kunt u rustig uw keuze maken. 

 

Ouderenadviseurs 

Ouderenadviseurs zijn opgeleid om goed te luisteren en 

een antwoord trachten te geven op uw vragen. Ook bij 

het voeren van het keukentafelgesprek kan de aanwe-

zigheid van de ouderenadviseur worden gevraagd. De 

zorgvragen zijn soms zeer complex dan is het prettig 

als u wat hulp kunt vragen. Achterin het maandblad zijn 

de telefoonnummers en emailadressen vermeld. 

 

Postzegelruilmiddag 

Op de 1e woensdagmiddag van de maand kunt u in de Wieken 

postzegels ruilen. Hier heeft u de kans om uw dubbele zegels of 

overtollig materiaal te ruilen en op deze wijze uw verzameling uit 

te breiden. Zeker voor de winterse dagen een uitermate boeien-

de en gezellige hobby. Toegang is gratis, aanvang 13.30 uur.  

Eerste ruilmiddag  op 5 september.  

Contactpersoon Hennie Meeuwenberg tel. 071-3614198 

 

 

 

Sjoelen 

Elke woensdagmiddag is de groep speelsters druk bezig 

met sjoelen maar ook met bijpraten, het is dus een ge-

zellige boel bij de sjoelbakken. Sjoelen wordt gezien als 

gezelschapsspel maar wordt ook heel serieus beoefend 

door groepen aangesloten bij de Ned.Sjoelbond. In het 

Trefpunt heeft Aart Mulder, tel. 3649108, de leiding. Ook 

bij het sjoelen aan het einde van het seizoen uitreiking 

van de prijzen. Het seizoen wordt door de deelnemers 

afgesloten met een gezellige avond uit. Het sjoelen be-

gint op 5 september. Via het inschrijfformulier aanmel-

den. 
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Team Bezoekers  

Er zijn leden die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan activiteitenen vaak veel 

alleen thuis zitten. Ook leden die ziek en gebonden zijn aan huis worden door dit team be-

zocht. Er kunnen ook feestelijke gebeurtenissen zijn waar aandacht aan wordt geschonken. 

Bezoekjes worden door de leden zeer op prijs gesteld.  

Leiding is in handen van Aart Passchier voor Noordwijk Zee tel. 071-3688627en Hennie 

Meeuwenberg voor Noordwijk Binnen. 

Activiteiten DBO 

Er worden ook activiteiten door de Drie Bonden, PCOB, KBO en ANSV, georganiseerd. In 

de volgende pagina’s kunt u lezen welke activiteiten dit zijn en de verdere gegevens over 

datum, tijd, plaats. 

Er zijn activiteiten die weinig kosten maar er zijn ook activiteiten die door beroepskrach-

ten worden georganiseerd. Prijs voor deelname is dan ook hoger, de prijs wordt echter zo 

laag mogelijk gehouden. Bent u geen lid van een Ouderenbond dan kan u, tegen betaling 

van 2,50 euro extra per keer, deelnemen aan de gewenste activiteit. 

Ook deze activiteiten zijn op alfabetische volgorde in ons blad opgenomen. 

Aquarelleren 

Schilderen met aquarelverf onder leiding van een docente. U werkt in 

uw eigen tempo aan zelf gekozen onderwerpen. U zorgt zelf voor uw 

materiaal zoals aquarelblok, verf en penselen. De cursus bestaat uit 

14 lessen. Er is op maandagmiddag in De Wieken, dinsdagmiddag in 

het Trefpunt en bij voldoende belangstelling is er gelegenheid op 

dinsdagavond ook in het Trefpunt, een aquarelleercursus te volgen 

onder leiding van Els van Meurs. (Kosten per 14 lessen € 49,- ) Op 

maandagochtend wordt een verfcursus gegeven door dhr Plug. Een 

gezellig groepje werkt aan zelfgekozen onderwerpen, onder de be-

kwame leiding van dhr Plug.  

Biljarten en soos. 

Bij bezoek aan de accommodaties treft u altijd bekenden. Zin om een kaartje te leggen, te 

schaken of alleen gezellig een kopje koffie te drinken. 

Ook is er een biljarttafel. Dat kan dagelijks met uitzondering van de dinsdagmorgen in De 

Wieken van 9 tot 17.00 uur. Tevens is er gelegenheid om op de 2e en 4e zaterdagmiddag 

vanaf 9 september te biljarten in Het Trefpunt van 13.30 tot 17.00 uur. 

Bridge voor beginners 

Wanneer er voldoende liefhebbers zijn is mevr. de 

Meij weer bereid om cursisten te begeleiden. De cur-

sus bestaat uit 12 lessen en vinden plaats op woens-

dagmorgen in Het Trefpunt. Aanvang 10 uur. De 

kosten voor deelname aan de cursus is € 30.00  
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Bridge  

In het Trefpunt en De Wieken organiseert de bridgeclub “Oudt Noortwijck” bridge sessies 

voor haar leden. Het programma van deze vereniging kunt u vinden in de maandbladen van 

de Ouderenbonden. 

Informatie kunt u u krijgen bij de secretaris van Oudt Noortwijck” bij 

de heer Herman Honsbeek 071-3611551 of per email: honsbeekladan@gmail.com 

Computercursus Windows. 

De basiscursus Windows 10 bestaat uit zes lessen van anderhalf uur en kost € 60,-. De 

doelgroep kan gesplitst worden in echte beginners en deelnemers die al enige ervaring 

hebben. Bij voldoende deelnemers wordt in oktober begonnen  met een cursus begin-

ners, gevorderden of een cursus fotobewerking. De cursus wordt gegeven op woensdag-

avond in het Trefpunt vanaf half acht, De cursus wordt gegeven door Mansja Sengers. 

Een geroutineerde docent en zal u de meest belangrijke feiten leren. Voor de cursisten 

zijn wat oudere PC”S met Windows 10 aanwezig maar het is veel handiger als u uw ei-

gen laptop meeneemt. Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden en vermeldt u dan 

tevens of u in het bezit bent van een laptop. 

 

Computersoos 

U oefent in uw eigen tempo, vrijwilligers helpen u ver-

der. Vragen betreffende de computer, laptop en tablet 

worden door de vrijwilligers beantwoord. In het Tref-

punt is een computerlokaal waar op de computers de 

problemen kunnen worden opgelost. 

Voor vragen betreffende het gebruik van laptops en 

tablets kunt u op maandagmorgen in het Trefpunt en 

op vrijdagmorgen in De Wieken terecht voor een opti-

maal gebruik van uw tablet. Voor informatie kunt bel-

len 071-tel.:071-3611183. 

Country Line Dance 

Een dansgroep die in lijnen naast 

elkaar dezelfde dans uitvoeren. Tij-

dens de dans wordt Amerikaanse 

muziek gespeeld. Niet zo vreemd 

want de oorsprong ligt in het “Wilde 

Westen”. Bewegen is hier het  

motto, daarbij kunnen sociale con-

tacten tot stand komen. 

Heeft u interesse? Kom dan eens 

kijken op een dinsdagavond, nieu-

we leden zijn welkom. Informatie kunt u inwinnen bij mevr. van de Berg 070-5115744. 

De groep danst elke dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in De Wieken. 
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Damesbingo 

Op de 2e maandag van de maand wordt een damesbingo georganiseerd 

in De Wieken. Aanvang 20.00 uur.  

De start, na de zomerpauze, is vastgesteld op 9 oktober. Kosten 10 euro 

voor 9 ronden. Informatie bi Joke Raabe, 071-3615288. 

 

Galm sportstimulering. 

In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is een 

groep enthousiast aan het sporten in de gymzaal aan de Stijntjes-

duinstraat. Een ervaren docente, opleiding sport en bewegen, sti-

muleert het sporten voor Ouderen. Na de warming up wordt een 

sport beoefent. Elke week een andere sport. Tot slot een cooling 

down bestaande uit rek en strekoefeningen. Leiding is in handen 

van Eveliene Anthonissen, start op donderdag 6 september van 

19.00 tot 20.00 uur. Kosten voor het hele seizoen bestaand uit 40 

lessen €154,00. Kan in 3 termijnen worden betaald. 

Via het inschrijfformulier aanmelden. 

 

Gymnastiek          

 Elke donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur wordt in het 

Trefpunt, in het kader van meer bewegen door ouderen gym-

nastiek beoefent. Het accent wordt zoveel mogelijk gelegd op 

wat de deelnemers kunnen. Oogmerk is het verbeteren van 

de coördinatie, het evenwicht en de spierkracht. De oefenin-

gen worden ondersteund door muziek of door gebruik van materialen zoals bal, knots of hoe-

pel. Dit alles om de beweegbaarheid te bevorderen. Kom eens kijken of dit een activiteit voor 

u is. Kosten  150,- per seizoen. Te betalen in twee  of keer. Start op 6 september. 

 

 

Kunstgeschiedenis           

Op enthousiaste wijze verteld Daniel Tavenier over kunst en kunste-

naars. Bij voldoende deelnemers worden twee groepen gevormd. 

Het nieuwe seizoen wordt weer interessant en gezellig. Veel the-

ma’s worden in overleg met de deelnemers uitgekozen, zodat de 

thema’s ook uw interesse hebben.. Start groep 1 op maandag 25 

september, groep 2 op 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. 

Informatie Daniel Tavenier tel. 071-3616280 of per mail danieltave-

nier@gmail.com 
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Literaire leeskring 

Een boek lezen is leuk maar het wordt nog leuker als u met 

anderen over het boek en de schrijver kunt praten. Dat kan 

met een groepje mensen, een z.g. leeskring. Deelnemers in 

een leeskring lezen allen hetzelfde boek . Wanneer men 

weer bij elkaar komt wordt over dit boet gediscussieerd. Het 

is reuze gezellig en interessant. Heeft u interesse, kom dan 

eens kijken. 

Deelnemers melden zich via het inschrijfformulier. Leiding 

heeft Janneko Peen-Giezen, deelname is gratis.  

 

Samen eten 

In de even weken kunt u in De Wieken van een prima maal-

tijd genieten. En met elkaar eten geeft gezelligheid. De maal-

tijd bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een heerlijk 

toetje.  

De maaltijd wordt vanaf 12 uur geserveerd, kosten € 6,30, 

     Tafeltennis 

Vanwege het slechte weer kon een tenniswedstrijd dikwijls niet door-

gaan. Men zocht een oplossing: de tafel in de huiskamer, het net werd 

gevormd door een aantal boeken, de bal een kluwentje wol en het rac-

ket werd gemaakt van een sigarendoosje. Fabrikanten zagen er ook 

brood in en ontwikkelden toen het tafeltennis. Dankzij de TOV, tafelten-

nisclub, kunt u elke woensdag vanaf 9 uur in het clubgebouw, achter de Maria ter Zee 

kerk, terecht voor een wedstrijd tafeltennis. Info Hennie Meeuwenberg 071-3614198 

 

Volksdansen    

Iedere woensdagmiddag kunt u meedansen. Er wordt gedanst van 15.30 tot 16.30  uur er 

is ook gelegenheid om wat dte drinken want dansen maakt een mens 

dorstig. De dansen zijn afkomstig uit verschillende landen. Naast het 

oefenen van de arm en beenspieren zijn ook de lachspieren belangrijk. 

Heeft u interesse, kom dan een keertje vrijblijvend kijken en dans dan 

mee. U bent van harte welkom! Leiding is in handen van Wil Nekkers 

tel. 071-3611956. Kosten bij deelname € 60,- per seizoen of 2x € 30,-

Start op woensdag 5 september. 

 

Wandelvoetbal  voor senioren  

Voetbal met heel aparte regeltjes, niet rennen, geen lichaamscontact, geen 

doelman en het veld is kleiner dan een voetbalveld. Toch spelen de heren een 

heerlijk potje voetbal in de open lucht en op een grasmat. En net als bij het 

voetbal is het na afloop beregezellig  

Men speelt op het SJCsportpark aan de Lageweg 6, vanaf 14.30 begint de 

wedstrijd. De start is op 5 september en er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie bij 

Rob Hogervorst tel 06-23992548 of Jos de Haas 06-23690668. 
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Zomersluiting 2018 

    De Wieken    van 22 juli tot 12 augustus 

       Het Trefpunt   van 12 augustus tot 3 september 

 

     Activiteiten  Augusstus  2018  ANSV  en DBO     

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Donderdag 9. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 23. Bingo Wieken 14.00 KBO 

     Activiteiten  September 2018 ANSV en DBO     

Alle werkdagen behalve op di. mo Biljart inloop / soos Wieken 10 tot 17 u. DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10 tot 17 u. DBO 

Maandag 3/10/17/24 Schilderen / aquarelleren Wieken 09.30 DBO 

Maandag 3/10/17/24 Computer inloop Trefpunt 09.30 DBO 

Maandag 10. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 3. Samen koken Trefpunt 10.00 ANSV 

Maandag 3. Samen eten Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 3/10/17/24 Schilderen / aquarelleren Wieken 09.30 DBO 

Maandag 10/24. Knutselmiddag Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 3/10/17/24 Schilderen / aquarelleren Wieken 14.00 DBO 

Maandag 10. Damesbingo Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 4/11/18/25 Biljart competitie Trefpunt 09.30 ANSV 

Dinsdag 11. Fotografie Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 18. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 4/11/18/25 Schilderen / aquarelleren Trefpunt 14.00 DBO 

Dinsdag 4/11/18/25 Klaverjassen competitie Wieken 13.30 DBO 

Dinsdag 4/11/18/25 Schilderen / aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 4/11/18/25 Country Line Dance Wieken 19.00 DBO 

Woensdag  5/12/19/26 Tafeltennis Hs ter Duinstr. 9.00 DBO 

Woensdag 5. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 12. Bloemschikken Wieken 10.00 KBO 

Woensdag 12. Pannenkoeken eten (2,00) Trefpunt 12.00-13.00 ANSV 

Woensdag  5/12/19/26 Bridge "Oudt Noordwijck Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 5/12/19/26 Klaverjassen, koersbal, sjoelen Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 5. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 5/12/19/26 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 5/12/19/26 Volksdansen Trefpunt 15.30 DBO 

Donderdag 6/13/20/27 Gymnastiek Trefpunt 10.15 DBO 

Donderdag 6/13/20/27 Haken en breien Trefpunt 10.00 ANSV 

Donderdag 13.              Opening  seizoen met grandioze bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 27.               Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 27. Bowling         Bowling Centrum N'hout 14.00 ANSV 

Donderdag 6/13/20/27 Galm sportstimulering Stijntesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag  7/14/21/28 Bridge "Oudt Noordwijck Trefpunt 13.30 DBO 

Samen eten 14/28 Samen eten op vrijdag Wieken 12.00 DBO 

Zaterdag 1. Opening seizoen Trefpunt 14.00 DBO 

Zaterdag 8/22. Biljart inloop Trefpunt 13.00 DBO 

Zaterdag 8/22. Klaverjassen competitie Trefpunt 13.30 DBO 
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Samenstelling van het Bestuur 

Dagelijks bestuur: 
 

Voorzitter:  Hennie Meeuwenberg     3614198    karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Secretaris: Henriëtte van der Gugten    8884884  info@ansv.nu 

Penningm.:Ton Brakhoven                06-51562062 ton.brakhoven@sheerenloo.nl 

Bestuursleden :   

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:  Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee   Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Bestuurslid Wonen:      Cees Hamburger       3619954      

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand                               3618638 

Bestuurslid activiteiten      Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Berichten maandblad:      Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Adviesraad Sociaal Domein/koken    Ton Donders    3614981 

Medewerkers: Belastinginvullers:  

Dick van der Gugten     071-8884884 gugten1947@gmail.com 

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Berend Ike       071-3612370 berend.ike@gmail.com 

Ton Ouwehand      071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Wil Steenvoorden     06-52407408 wil.steenvoorden@gmail.com 

Pieter Verhoeven     071-3611282 pieterverhoeven@gmail.com 

Froukje Vriezema     071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

Herman Wamelink     06-10763579 hermanwamelink@gmail.com 

Tiny van den Wollenberg     071-3621132 cvdw@ziggo.nl      

Ouderenadviseurs:  

Ton Donders  Coördinator    071-3614981 ton.donders@casema.nl 

Tiny van den Wollenberg      071-3621132 cvdw@ziggo.nl  

Cees Hamburger       071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Hennie Meeuwenberg      071-3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Web-master:  

Henriëtte van der Gugten     071-8884884 ANSV.secretaris@gmail.com 

Webadres:        WWW.ANSV.NU 

Facebook  pagina: 

Coty Hamburger   Facebook pagina ANSV Noordwijk: Heeft u foto’s. nieuwtjes of tekst voor deze face-

bookpagina, stuur deze dan naar emailadres ANSV.facebookpagina@ gmail.com en Coty Hamburger 

zet dit erop.  

Ledenadministratie:   

Ton Ouwehand   Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout    071-3618638    floriston@hetnet.nl  

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie.  

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas. 

Contributie ANSV:  € 20,00 per jaar              Partner:   € 10.00 per jaar. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

Graag vermelding van uw lidnummer, bij uw naam uw voorletters vermelden en uw adres. 

Aanschaf Vuurtorenpas is gratis. Te gebruiken bij consumpties, in de accommodaties  

bij het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema, korting bij sla-

ger Konijnenburg en de Beweegschool. 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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KLACHTENFORMULIER 

WMO Voorzieningen 

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of vervoer. 

  

Naam: ………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Adres: …….……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:.....………………Woonplaats………………….. ……..   Telefoonnr.: ………………………………………… 

Huishoudelijke hulp Organisatie:…………………………………..Vervoer/ pasnummer:………………………………… 

Klacht:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

  

……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..    

 

Handtekening:  …………………………………………. …………………...    Datum: ……………………………………    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——————————–— 

 Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk. 

Via het DBO (DrieBondenOverleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente of  

de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juis-

te plaats besproken worden. 

Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruikt u dan a.u.b. de achter-

kant van dit formulier. Het  formulier kunt u inleveren bij Ton Donders, ook bij activiteiten aan een 

aanwezig bestuurslid of deponeren in de brievenbus in het Trefpunt Schoolstraat 2 Noordwijk aan 

Zee of De Wieken Wassenaarsestraat 5 Noordwijk Binnen. 
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 Dank aan de fotografen 

 Coty, Cees en Simone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge gansjes in het water en lammetjes in de wei. 

 


