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 Joop Faase b.v. 

Televisie –en radio speciaalzaak 

Koelkasten en wasautomaten. 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 

tel. 071-3613558 

 Glas, Verf. Behang, en Lijsten 

 

 

 

 

 

De Verfspecialist F.C. Lassooy 

          St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk 

    Uitvaartverzorging 

 Begraven-cremeren  

A. van den Berg 
Albert van den Berg   

Zoutmanstraat 37       Telefoon: 071-3616889 

2202 LM Noordwijk     Fax: 071-3624774 

                                 Admiraal-de Witt 

     Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis. 

     Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel. 

Vanaf 11 uur gebakken vis 

          Gratis parkeren!! 

Krijn van der Bent 

Keurslager 

Verstand van lekker 

Probeer eens een maaltijd  

uit ons uitgebreide assortiment  

  aan kant en klare maaltijden 

Meat ~~Meals 

  Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,  

 071-361272       

www.van der Bent.nl 
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Bestuurstafel 

Kijkend naar buiten, halverwege mei, rea-

liseer ik me dat de vroege, bloeiende 

voorjaarbomen en struiken alweer uitge-

bloeid zijn. Dan zal het ook wel hard met 

de bloembollen gaan. Maar gelukkig heeft 

elk jaargetijde wat te bieden, o.a.  de zo-

mer- en najaar bloeiers. Kunt u ook zo ge-

nieten van al die prachtige kleuren? 

Maar in de komende tijd wil het, beste le-

den, nog wel eens flink warm zijn en soms 

geeft dat gezondheidsproblemen. Uitge-

breid in de zon zitten is niet voor iedereen 

goed. Als u merkt dat u zich niet prettig 

voelt of er op een of andere wijze proble-

men door krijgt is het geen schande om de 

schaduw op te zoeken. Daarbij is drinken 

heel verstandig. U begrijpt natuurlijk wel 

dat het niet gaat over een wijntje maar 

drink genoeg water of thee en mijdt de 

volle middagzon dan zult u zich een stuk 

prettiger voelen.  
 

In deze maanden zo aan het eind van het 

seizoen, hebben wij een drukke tijd. Het 

afsluiten van verschillende activiteiten en 

daarbij de voorbereiding voor het nieuwe 

seizoen. Het vaststellen van het program-

ma, voor u natuurlijk belangrijk om te we-

ten welke activiteiten er weer aangeboden 

worden.  

Daarom vragen wij ons elk jaar weer af 

wat u aan wensen hebt. Zijn er mogelijk 

activiteiten die u graag zou willen doen 

maar nu nog in ons programma mist.  

Wij willen dat dan graag horen en waar mo-

gelijk, trachten aan uw wensen te voldoen. 

Wanneer u dit aan een bestuurslid meldt 

kunnen we het tijdens de bestuursvergade-

ring bespreken.  

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen of als 

ondersteuning van het huidige bestuur zou 

het bijzonder fijn zijn als u zich aangesproken 

voelt en zich aanmeldt bij het bestuur. Ook 

het aantal Ouderenadviseurs is niet toerei-

kend, kom trekt u eens aan de bel en meldt u 

aan. 

Tijdens deze zomermaanden is er weer de 

jaarlijkse zomersluiting van de accommoda-

ties en  gaan de medewerkers van WN ook 

een aantal weken genieten van een vakantie 

periode. De sluiting van De Wieken is van 23 

juli t/m 12 augustus en van het Trefpunt van-

af 13 augustus tot t/m 1 september. Met het 

vaststellen van de bingomiddagen is rekening 

gehouden met de sluitingen van de accom-

modaties, KBO en ANSV organiseren elk één-

maal een bingo in de maanden juni, juli en 

augustus. Achterin dit blad kunt u in de agen-

da de data vinden van deze gezellige midda-

gen. Ook voor de deelnemers aan de spel-

middag is er in de maanden juni en juli de 

mogelijkheid om het spel voort te zetten. 

Heeft u interesse? Meldt dit dan aan uw 

spelleidster. 

Opening van ons seizoen is op 13 september 

met een bingo met mooie en bruikbare prij-

zen. 

Voor nu wens ik u heel prettige zomermaan-

den. 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter. 
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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 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 

De afmeting graag 20X25 cm. Deze kunt u,  

tegen gereduceerde prijs,  

laten maken bij Foto van Kampen. 

mailto:fotowedstrijd@ansv.nu
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Feestelijke dag 

Een feestelijke dag was het zeker. Allereerst natuurlijk voor Ton en zijn dochter Hedwig. 

Ton had tot  kort voor aanvang in de Jeroenskerk geen idee gehad wat er allemaal zou 

gaan gebeuren. 

 

Hij was uitgenodigd door zijn 

dochter voor een dagje uit en 

dat kon volgens Ton niet eerder 

dan twee uur want hij moest 

nog spullen brengen naar het 

Trefpunt voor de bingo. 

   

              Burgemeester Rijpstra en Ton Donders  

Het was natuurlijk moeilijk voor iedereen die op de hoogte waren van de komende ge-

beurtenis, om z´n mond gesloten te houden. Maar het is gelukt. Het was een prachtig ge-

beuren. Daarbij droeg zeker het optreden van het Zeemanskoor “Overal” aan en de wijze 

waarop de burgemeester de lintjes uitdeelde was plechtig maar ook heel prettig. 

En uiteraard stond Ton een beetje beduusd, volop te stralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook namens bestuur en leden, Ton, van harte gefeliciteerd. We hopen nog lang zo samen 

te kunnen werken. 
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                Bedden 

        Specialist nl 

 

 

       Beddenspecialist   Verkade  

      Ruime keus in Seniorenbedden 

                v. Limburg Stirumstraatvv38  

             2201 JP Noordwijk  071-361266   

            www.beddenspecialist.nl/verkade 
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Rondom de Sikkengroep jaren zestig 

De teksten zijn letterlijk overgenomen uit de maan-

delijkse uitgave van 1959 van het personeelsblad 

van de  Sikkensgroep. Hiervoor werden de laatste 

bladzijden gereserveerd. Deze uitgaven waren keu-

rig ingebonden en ik mocht ze inzien van mijn 

schoonzuster.  Mijn zwager Ab Steenvoorde  heeft 

hier jaren gewerkt als internationaal chauffeur en 

nu werkt onze oudste zoon al weer 25 jaar daar.  Je 

kan zien dat ons taalge-

bruik enigszins veran-

derd is, er zijn verhaal-

tjes, versprekingen, 

grappige voorvallen en 

typefouten, maar de 

Babylonische spraak-

verwarring is “ondanks 

de veranderingen in 

onze taal” gebleven. 

Sikkens was een goede 

werkgever in de Bollen-

streek. Zij is nu onder-

deel van het AKZO-

concern.  

Flexa in het klooster 

Ook Flexa deed intrede in het klooster. Natuurlijk, 

geen intrede zoals normaal in kloosters geschiedt. 

Máár  …….’t zit er toch maar in.                            Het 

was in een klooster in Limburg. Een beetje be-

schroomd trok uw Luc (Vlaanderen) aan de grote 

bel, die galmend kond deed van de komst van de 

man die een kleur- en technisch advies zou geven.  

De grote ruimten en de deftige stilte in het gebouw 

nopen, omzeggens tot een beetje ingetogenheid. 

Als een filigraan van geluiden zo drijft stille orgelmu-

ziek door de gewijde ruimte. Lange, lange gangen, 

trap op, nog méér trappen. Een zwakke geur van 

wierook doet ook weldadig aan. Deurtje naast deur-

tje, allemaal cellen…….. En dan, ineens treft iets an-

ders oor en neus. Er wordt gezongen, dunne, hoge 

stemmen.  

Géén psalmengezang, maar een fris, vrolijk lied en 

uws dienaars snuift verdacht: geen wierook meer, 

maar verf!!  

Ja ook nonnetjes schilderen zelf met Flexa! Met 

een grote grijze schort voor zijn ze druk aan het 

werk. Ze hebben de tijd en werken alles uiterst se-

cuur af. De deuren zijn voorgelakt en worden nu 

geslepen om straks 

met Flexa-Zijdeglans te 

worden afgewerkt. 

Niet zorgvuldig werken 

zou deze mensen als 

een ernstige tekortko-

ming aangerekend 

worden. En al heel 

vlug is er een gesprek 

aan de gang over de 

toepassing der kleu-

ren. Deze nonnetjes, 

vergeet niet, zijn lera-

ressen aan de huis-

houdschool met een paar honderd leerlingen. U 

mag wel aannemen, dat ze op de hoogte zijn, al 

steken ze hun licht even op bij de Flexa-

deskundige.  

En dan, op de duur, het verzoek waar uw Luc een 

heel klein beetje voor gevreesd had: of de meester 

van Flexa een voordracht zou willen geven voor de 

leerlingen der hoogste klas van hun huishoud-

school. Natúúrlijk, gráág, zéér vereerd, eerwaarde 

zusters. Maar het kwam Luc voor, alsof zijn eigen 

stem iets of wat uit de diepte kwam. En hij ging 

met een zucht weer verder, met een licht draaiend 

hoofd.                          

 Kwam het van de wierook, van de ijle muziek? Of 

had de reuk van Flexa hem bevangen? Of heeft hij 

een beetje schrik van zóveel jongedames die hem 

straks, ja, aan de lippen zullen hangen?” Heren 

wees éérlijk, zoudt u ook niet een heel klein beetje 

ongemak voelen? Uw Luc wel, eerlijk!! 
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Stukjes uit de Torenwachter 

Uit de maandelijkse uitgave van  de Sikkensgroep 

De heer Hendriksma van de Flexafabrie-

ken stond bij de Flexdag op 9 november 

aan de ingang. Hij controleerde daar de 

toegangskaarten van de bezoekende Flexa

-dealers. Er schoof een onaanzienlijk 

mannetje voorbij. De heer Hendriks vroeg 

hem: “hebt u een kaart” De heer ant-

woordde bevestigend, opende zijn jas en 

zijn colbertjasje, zocht en vond een porte-

feuille, rommelde in het leren voorwerp 

en liet tenslotte zien …….. een kaart van 

de ziektewet.  
 

Bij Synthese werkt de heer Meyer. Hij volgt 

een cursus die op bepaalde ‘s avonds om 

half acht beginnen. Op de eerste avond 

van het nieuwe jaar trachtte de cursuslei-

der zijn “leerlingen” in een goede stem-

ming te brengen. Hij zette zijn tape-

recorder neer en verbond deze met een 

stopcontact in een an-

dere kamer. Toen 

startte hij de band. 

Het publiek hoorde de 

opname van Kan ’s ou-

dejaarsavond-

optreden. Eerst de 

aankondiging door de 

omroepster. Toen een 

lang en luid applaus. Toen het liedje dat 

Wim Kan zong: Waardig over de drempel. 

Uitgerekend op dit moment schreed de 

heer Meijer waardig ( wat langzaam en 

enigszins plechtig) over de drempel. Hij 

struikelde over het snoer. Wim Kan ’s liedje 

stopte. Maar de cursisten hebben minu-

tenlang gebulderd van het lachen……. 

Tip voor Sneker langsla-

pers. Als u zich verslaapt 

en daardoor niet op tijd 

kan komen, sluip dan tot 

de fabrieksdeur. Vraag 

daar heel voorzichtig aan 

iemand van de vulafde-

ling om zo onopvallend 

mogelijk uw overall te ha-

len. Kleed u in de nieuw-

bouw om en kom dan binnen op een manier 

alsof u al tenminste een uur aanwezig bent. 

Als u dan nog geluk hebt dat de tijdklok dan 

is er kans dat niemand het merkt. 

Eén der medewerkers van Synthese, een re-

gelmatig busreiziger, 

werd uit de bus gezet 

toen bleek dat de 

beste man z’n abon-

nement en zijn por-

tefeuille had verge-

ten. Torenwachter 

vraagt zich nu af, hoe 

lang iemand wel busreiziger moet zijn op een 

bepaald traject, voor hij vaste klant is. 

 

De heer A. van Straalen belde op en zei; 

“Grappig, dat ze nog niet weten dat ik m’n 

naam met twee aa’s schrijf, terwijl ik hier al 

zo lang werk. En ik ben ook van het roken af”.                 

Torenwachter snapt niet precies, wat het een 

met het ander te maken heeft. Misschien 

kunt u, waarde lezer, enig verband ontdek-

ken.  
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Mevrouw Noordduinen bezoekt met haar zoon In-

de mijn kantoor. Haar man is al geruime tijd gele-

den overleden. Ze heeft een vrij groot vermogen 

en vreest dat ze dat in een toekomstig verzorgings- 

of verpleeghuis moet opmaken, ten koste van de 

erfenis, die haar zoon Inde en haar dochter die in 

het buitenland woont, zouden ontvangen na haar 

overlijden. Ook maakt ze zich zorgen over de toe-

komstige erfbelasting die haar kinderen moeten 

betalen. 

Ik vraag haar naar het testament van haar overle-

den echtgenoot, om te kijken of er opeisbaarheids-

mogelijkheden voor de erfdelen van de kinderen in 

staan, met name in geval van blijvende opname in 

een verzorgings- of verpleeginstelling. Helaas. Het 

is een heel oud testament en mevrouw kan levens-

lang op de erfdelen van haar kinderen 'blijven 

zitten'. Ze zijn tussentijds niet opeisbaar. Ook zijn 

ze niet rentedragend, er is sprake van vruchtge-

bruik. Nadat ik haar dit slechte nieuws breng, zegt 

ze: "dan moet dat testament veranderd worden". 

Een veelgehoord misverstand. Het testament van 

iemand die is overleden kan nooit meer veranderd 

worden. Dat zou immers alleen de echtgenoot/

testateur zélf kunnen doen.  

Door zijn overlijden is het testament bekrachtigd. 

De erfdelen worden tijdens leven van mevrouw 

níet opeisbaar. 

"Wat nu?" vraagt ze zich af. "Zijn er dan nog ande-

re mogelijkheden om mijn vermogen veilig te stel-

len voor mijn kinderen?"  

Het goede nieuws is dat die er wel zijn: in het tes-

tament van mevrouw kunnen legaten aan de klein-

kinderen vermaakt worden. Ieder kleinkind heeft 

een eigen vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 

€ 20.000.  

Dat treft in dit geval want zowel de zoon als de 

dochter van mevrouw Noordduinen heeft drie 

kinderen. In totaal 6 kleinkinderen betekent een 

overheveling van € 120.000 belastingvrij. Aan 

erfbelasting scheelt dit in elk geval € 12.000, of bij 

een groter vermogen, maar liefst € 24.000. Alleen 

heb je hier voor het verzorgings- of verpleeghuis 

niets aan, want je bent immers niet overleden. 

Toch is ook daar een oplossing voor: schenken op 

papier. Je erkent de kinderen bedragen schuldig 

en laat die vorderingen behalve bij overlijden ook 

opeisbaar zijn bij intrek in een verzorgings- of ver-

pleeginstelling met van overheidswege verstrekte 

voorzieningen. Die laatste toevoeging is belangrijk 

anders zouden de kinderen kunnen voorkomen 

dat moeder naar een dure private serviceflat ver-

huist, waar je de maandelijkse bijdrage helemaal 

zelf moet betalen. Er moet jaarlijks wel 6% rente 

overe het schuldig erkende bedrag door moeder 

aan de kinderen worden overgemaakt. 

Aan kinderen tot 40 jaar kan een groot bedrag 

(thans € 25.731 )op papier geschonken worden. 

Zijn de kinderen boven de 40 jaar, moet men zich 

beperken tot het jaarlijks vrijgestelde bedrag van 

€ 5.363. Echter bij heel grote vermogens waar de 

kinderen 20% erfbelasting betalen, verdient het 

aanbeveling grotere schenkingen te doen, en wel 

binnen de 10%-schijf. Deze loopt tot € 123.248. 

Dan betaal je weliswaar 10% schenkbelasting, 

maar dat is beter dan in de toekomst 20% erfbe-

lasting! Houd er wel rekening mee dat als de erf-

delen van de kinderen uit de nalatenschap van de 

eerste ouder rentedragend zijn, dit ook een belas-

tingvoordeel oplevert, wat aardig kan oplopen. 

 

 

Vragen? Vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie door te nemen kan altijd! 

 

 

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk 

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / ckruis@notariskruissweere.nl / 071-3640100  
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  v=f                          v=b 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

     a=u,     -ee,       a=i 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

                   -n 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

                  b=g 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

                  r=v                
 
 
 
 
 
 
5. 
    

    o=c                    d=a 
 
 
 
 
 
 
6. 

       z=k            -b 
 
 
 
 
 
 
7. 

      M=d 
 
 
 
 

      m=n            -s      -f 

 

          -k                b=g        t=n           b=g               z=n 

1. 
  

      f l a m b e r e n 

2. 
  

  k u n s t l i c h t         

3. 
  

              s t e e         

4. 
  

              g i g o l o     

5. 
  

                v i n g       

6. 
  

          r a d i c a a l     

7. 
  

        k w a r t i e r       

8. 
  

      s t u d i e             

9. 
  

 o r i e n t a t i e          

10. 
  

          u i t e w e g       

11. 
  

      s n e l w e g           

12. 
  

                n e e f       

In bovenstaande puzzel kunt u woorden vormen. Boven in de kadertjes vindt u aanwijzingen wat u in het woord dient te veran-

deren. In onderstaande tabel vult u de gevonden woorden in, onder de pijl vindt u uw antwoord.        Veel succes! 

 

 

 

 

 

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 ge                                                                   

steld, zijn er meerdere goede inzendingen dan worden de prijzen door loting toegewezen.   
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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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Stichting Maaltijden service Noordwijk. 

Stichting maaltijden Service Noordijk  Tafeltje –Dekje’ 

Bezorgt maaltijden bij bewoners in Noordwijk, die niet 

in staat zijn zelf warme maaltijden te verzorgen. 

De stichting bestaat al sinds 1967. De taken worden 

uitgevoerd nu door 14 vrijwilligers . Jarenlang werden 

warme maaltijden thuisbezorgd.  In 1997 is overgestapt 

naar gekoelde maaltijden. 

De leverancier sinds 2009 is Eetgemak 

B.V. te Katwijk. U kunt 7 maaltijden  of 

minder per week bestellen. Die worden 

thuis gebracht op maandag 3 en op 

donderdag 4 maaltijden met de koelau-

to van de leverancier. U kunt kiezen uit 

3 hoofdgerechten, 4 voorgerechten en 

4 nagerechten per dag. Dieet maaltij-

den zijn mogelijk. 

                  ****** 

De bestellijsten worden op donderdag gebracht en op maandag 

opgehaald. Betaling eenmaal per 4 weken, na toesturing van de 

factuur.  

Prijzen: 

 Hoofdgerecht     5,75  

Voorgerecht     1,25 

Nagerecht     0,95 

Als u uw maaltijden niet kunt verzorgen en kennis wilt maken 

met ons aan bod, kunt u contact opnemen 

met de heer S. Barnhoorn, telefoon: 071-

3614529 of 06-15541393,  

Email s.barnhoornziggo.nl 

Houdt u van lezen? 

Heerlijke bezigheid in alle jaargetijden. ’s Winters in de warme kamer, 

bij een lekker kopje koffie. Ik kan dan uren lezen, de tijd vergeten en ge-

nieten van een mooi of spannend  

verhaal. Maar ook ’s zomers, lekker in de schaduw zitten met een mooi 

boek, dan komen we de dag wel door.  Het kopen van een boek wil he-

laas nog wel eens prijzig zijn, maar gelukkig zijn er nu wel alternatie-

ven. U kunt natuurlijk naar de bibliotheek gaan maar sinds kort is er een prachtige en ste-

vige boekenkast gemaakt door een WSN-medewerker. In het Trefpunt en in de Wieken 

staat nu een goed een gevulde boekenkast. Tevens zijn er enige puzzels beschikbaar ge-

steld. Een goede gelegenheid voor u om de accommodaties in te lopen, een kopje koffie 

te drinken en een boek of puzzel uit te zoeken. Een prachtige gelegenheid om mensen te 

ontmoeten en een praatje te maken. Heeft u het boek uitgelezen dan brengt u het boek 

weer terug en kunt u een ander boek uitzoeken.  

 

Bericht van overlijden. 

 De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen: 

 Mw. A. Duindam– Rodenburg,   Jeroenspark 1    2201 KS Noordwijk 

 Dhr. P.H. Admiraal,    Charles van Uffordstraat 81 2202 ND Noordwijk 

 Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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 SAMEN KOKEN EN ETEN 

in het TREFPUNT 4 JUNI 2018 

We zijn alweer aan het laatste gezamenlijke koken en eten aangekomen voor de zomervakantie. Na de 
heerlijke gerechten  van  Aart op maandag 7 mei jl. gaan we dit afsluiten met een heerlijke maaltijd op 
maandag 4 juni a.s. 
Wij nodigen de ANSV-leden die een vorkje mee willen prikken, eenzaam zijn of voor de gezelligheid weer 
van harte uit. Als u iets wilt doen voor de voorbereidingen, graag. De voorbereidingen starten om 10.00 
uur. I.v.m. inkopen graag van tevoren aanmelden. De kosten voor de maaltijd zijn : € 5,- 
Menu maandag 4 juni 2018: 
Voorgerecht  : Russisch ei 
Hoofdgerecht  : Zomergroente, aardappelen, kip 
Nagerecht   : ijs 
Aanvang   : 12.00 uur Kosten : € 5,- 
 

Opgeven voor  1 juni bij : Ton Donders 071-3614981 / 06-17618703 /ton.donders@casema.nl 
 

PANNENKOEKEN 
TREFPUNT 

Na een aantal acties: gratis pannenkoeken en pannenkoeken voor € 1,- gaan we dit seizoen ook afsluiten 
en wel op woensdag 13 juni a.s .Dat is dus niet de 3de woensdag van de maand maar de 2de woensdag 
van de maand. Wij willen namelijk ook de mensen die deelnemen aan het bloemschikken  laten genieten 
van de heerlijke Pannenkoeken die door RON  worden gebakken. De pannenkoeken worden geserveerd 
met stroop en poedersuiker. 
 

Wij serveren onbeperkt  Pannenkoeken eten  tussen 12.00 uur en 13.00 uur voor de prijs van € 2,-.  
 

De pannenkoekenbakkers RON en TON 
 

Nieuw Zeeland. 

mailto:/ton.donders@casema.nl
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     Activiteiten     Juni/juli 2018  ANSV  en DBO     

    Juni       

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

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

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 4/11/18/25 Computer inloop Trefpunt 09.30 DBO 

Maandag 11. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 4. Samen koken Trefpunt 10.00 ANSV 

Maandag 4. Samen eten Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 11/25. Knutselmiddag Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 5/12. Biljart competitie Trefpunt 09.30 ANSV 

Dinsdag 12. Fotografie Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 19. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Schilderen / aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 5/12/19/29 Klaverjassen competitie Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 4. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 7. Bloemschikken Wieken 10.00 KBO 

Woensdag 21. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag vrije inloop 6/13/20/27 Bridge "Oudt Noordwijck Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 6/13/20/27 Klaverjassen, koersbal, sjoelen Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 6/13/20/27 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 6/13/20/27 Volksdansen Trefpunt 15.30 DBO 

Donderdag 7/14/21/28 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 7. Bingo Wieken 14.00 KBO 

Donderdag 21. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 7/14/21/28 Galm sportstimulering Stijntesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag vrije inloop 1/8/15/22/29 Bridge "Oudt Noordwijck Trefpunt 13.30 DBO 

Samen eten 1/15/29 Samen eten op vrijdag Wieken 12.00 DBO 

Zaterdag 12/26. Biljart inloop Trefpunt 13.00 DBO 

Zaterdag 12/26. Klaverjassen competitie Trefpunt 13.30 DBO 

    Juli       

Dlnsdag 3/10/18. Klaverjassen competitie Wieken 13.30 DBO 

Dlnsdag 3/10/17/24/31 Schilderen / aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Woensdag 4/11/18. Bridge "Oudt Noordwijck Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 25. Bridge "Oudt Noordwijck Trefpunt 13.30 DBO 

Donderdag 5. Bingo Wieken 14.00 KBO 

Donderdag 19. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Vrijdag vrije inloop 1/8/15/22/29 Bridge "Oudt Noordwijck Trefpunt 13.30 DBO 

    Augustus       

Donderdag 9. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 23. Bingo Wieken 14.00 KBO 

Zomersluiting 2018  

De Wieken  van 22 juli t/m 12 augustus  

Het Trefpunt  van 12 augustus t/m 2 september 

Informatie  betreffende de activiteiten te verkrijgen bij de receptie van: 

Het Trefpunt,  Schoolstraat 2 te Noordwijk aan zee,   tel. 071-7114334 of 

De Wieken,  Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen tel. 071-7114334  of 

Hennie Meeuwenberg        tel. 071-3614198 
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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 

Pieter Verhoeven 

Froukje Vriezema     071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

Herman Wamelink 

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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Jonge gansjes in het water en lammetjes in de wei. 

 


