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Van de bestuurstafel 

Beste leden,  

we zijn alweer aan het 

einde van ons seizoen 

gekomen. Wat gaat die 

tijd toch hard, inmiddels 

zijn we alweer bezig de 

bladen voor de komen-

de zomermaanden sa-

men te stellen. Dat 

worden de uitgaven voor de maanden juni/ juli 

en vervolgens augustus/september, dit laatste 

blad wordt omstreeks 30 juli bezorgt. 

Tijdens de zomermaanden  zijn er minder activi-

teiten in De Wieken en het Trefpunt. Om ook de 

medewerkers van WN van de zomermaanden te 

laten genieten zijn de accommodaties afwisse-

lend gesloten. De Wieken is gesloten van 10 juli 

t/m 30 augustus, het Trefpunt van 31 juli t/m 20 

augustus.  

Maar toch hoeft u zich niet te vervelen want een 

aantal activiteiten gaan, in wat mindere mate, 

wel door. Zoals b.v. de bingo, want die gezellige 

middag willen wij niet missen. Daarom ook dit 

jaar weer afwisselend een bingo in De Wieken 

en het Trefpunt. Misschien is het prettig als u de 

data weet van dit evenement:  

juni  KBO 1 juni ANSV 15 juni 

juli   KBO 6 juli  ANSV 20 juli 

augustus KBO 3 aug. ANSV 24 aug.          

Tot de zomersluiting van het Trefpunt kunt u, 

wanneer u daar belangstelling voor heeft, eens 

kijken bij het schilderen. Misschien is dit een 

nieuwe activiteit voor u. 

Nieuw is ook het knutselen. Op 

13 juli organiseren wij een ken-

nismakingsmiddag. Die middag 

kunt u vanaf 2 uur een kijkje 

nemen in het Trefpunt, kennis-

maken met de activiteitenleid-

sters en kijken wat er zoal kan 

worden gemaakt. Verdere in-

lichtingen kunt u vinden op pa-

gina 8 van dit blad. 

Verder worden tot 31 juli de ta-

fels voor de klaverjassers klaar 

gezet, er is geen competitie maar vrije inloop. 

Ook de biljarttafel kan dan gebruikt worden. 

 Tijdens de zomermaanden gaan 

de deelnemers van het koersbal 

woensdagmiddag naar Groot 

Hoogwaak voor een middag jeu 

de boules.  

Bij slecht weer kunt u bij Greet 

van Beelen informeren of het 

doorgaat. Mogelijkheid is ook om 

bij slecht weer de koersbalmat 

uit te rollen in het Trefpunt be-

halve natuurlijk als het Trefpunt gesloten 

is. Nog genoeg activiteiten zodat u zich niet 

hoeft te vervelen daarbij staat in de accom-

modaties de koffiepot altijd klaar. Mogelijk 

wilt u even naar buiten en kunt u in het 

Trefpunt een kopje koffie drinken en een 

praatje maken. 

Voor het volgende seizoen 

krijgt u een overzicht van alle ANSV en 

DBO activiteiten in ons augustus/

septembermaandblad. 

Bij een aantal activiteiten is het belangrijk 

dat u zich inschrijft zodat we weten hoe-

veel deelnemers er komen. Daarom bij-

gaand  inschrijfformulier 

Bij dit blad krijgen een aantal leden het le-

denpasje thuis bezorgd maar alleen de le-

den die inmiddels de contributie hebben 

betaald. Is uw pasje er niet bij dan bete-

kent dit dus dat u nog niet heeft betaald. 

Na betaling van uw contributie wordt uw 

pasje dan bij het volgende maandblad bij u 

bezorgd. 

Mogelijk wordt het de komende periode 

lekker warm weer, ik wil  daar wel wat over 

vermelden. Het is namelijk heel erg be-

langrijk dat u bij warm weer genoeg drinkt, 

ik bedoel dus geen borrel maar een aantal 

glazen water, thee of frisdrank. Gaat u niet 

uitgebreid in de zon zitten wanneer het erg 

warm is. Maar zoek de schaduw op. 

Denk aan uw gezondheid en drink genoeg. 
 

Tot slot wens ik u, mede namens de be-

stuursleden, een mooie en fijne  zomertijd 

toe. 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter. 
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         Beddenspecialist     Verkade  

                 Ruime keus in Seniorenbedden 

                   v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP 

                   Noordwijk  071-361266 

                    www.beddenspecialist.nl/verkade 

 

        Bedden 

     Specialist nl 

 

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 in de accommodaties bij gebruik van 

consumpties, bij het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen 

bij de Hema. 
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Op stap met ANSV met Dagtocht De Breierij en Ooypolder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 september 2017 willen wij, bij voldoende 

aanmeldingen, met de bus een bezoek brengen 

aan Bronmans Tricot “De Breierij”.  

Dit bezoek begint met een leuke introductie en 

twee kopjes koffie of thee met gebak, waarna 

liefhebbers uit de groep op een professionele 

“Catwalk” voor één keer zelf mannequin mogen 

zijn in een heuse modeshow. Dit voorzien van 

licht, muziek en leuke be-

lichting.  

De Breierij laat ons vervol-

gens kennismaken met de 

geschiedenis van de brei-

machine en alle mogelijk-

heden van de moderne 

techniek van tegenwoor-

dig in een uiterst interes-

sante rondleiding. Aan-

sluitend is er ook nog ge-

legenheid om in de showroom rond te kijken, 

hier kunt u de nieuwste modellen en kleuren van 

dit moment kopen.  

Voor een heerlijk diner “Grootmoeders panne-

tje” worden wij ontvangen bij “Millings Cen-

trum” Wij kunnen kiezen uit groenten-of toma-

tensoep. Het pannetjesmenu kent drie keuze 

mogelijkheden te weten: Stoofvlees, Vispotje 

of varkenshaaspuntjes met champignonsaus. 

Dit geserveerd met diverse garnituren.  

Na deze heerlijke maaltijd komt er een gids 

die samen met ons in de bus stapt en een 

prachtige rondrit door de Ooypolder verzorgt. 

Na deze rondrit komen wij terug in het restau-

rant waar nog een heerlijk dessert wordt ge-

serveerd. 

De chauffeur zal ons rond 18.30 uur weer af-

zetten bij het Trefpunt, Groot Hoogwaak of 

van de Mortelstraat.  

De prijs van deze dagtocht zal 48,50 euro zijn 

Opstapplaatsen zijn 08.30 in de van de Mor-

telstraat (bij de bushalte), 08.45 het Trefpunt 

en 09.00 uur bij Groot 

Hoogwaak. 

Opvouwbare rolstoelen en 

rollators kunnen mee in de 

kofferruimte. 

Degene die in een rolstoel 

zitten moeten wel zelf in de 

bus kunnen stappen 

(verlaagde instap) en zor-

gen voor een begeleider 

voor het duwen van de rol-

stoel. 

------------------------------------------------------hierlangs afknippen--------------------------------------------------- 

Naam: …………………………………………………Hoeveel personen…………………….. 

 

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

 

Telefoonnummer:………………………………Mobiel:………………………………………… 

 

           Opstapplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     Inschrijven voor deze bustocht op maandag 21 augustus 10 uur in het Trefpunt. 
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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;  

medische 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 invullenDeze is tegen be-
taling verkrijgbaar via www.MijnCBR.nl. De Ei-
gen verklaring is ook te koop als papieren for-
mulier bij de meeste gemeenten. 

Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw  

gemeente de Eigen Verklaring aan de balie  

verkoopt. Meer informatie: telefoonnummer 
1400 of www.rijksoverheid.nl. Leden die ge-
bruikmaken van de rijbewijskeuringsvoordelen 
moeten zelf de papieren naar het CBR sturen. 

Om te voorkomen dat oudere automobilisten 
onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk 
zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regel-
zorg de 'keuringscheck' ontwikkeld 
(www.keuringscheck.nl). Door het invullen van 
slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het 
nodig is een keuringsformulier, de zogenaamde 
Eigen Verklaring, aan te schaffen. 

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring 
(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.  

Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorg-
verzekering (tussenpersoon) of kijk in de voor-
waarden. U heeft een kwitantie nodig om in te 
dienen bij uw zorgverzekeraar 

                                    *** 

Krachten bundelen 

De afgelopen maanden hebben wij (ANSV) op uitnodiging de Diaconie Noordwijk een aantal 
gesprekken gevoerd , met als uitgangspunt: Hoe kunnen we elkaar versterken en wat zouden 
we voor elkaar kunnen betekenen c.q. aanvullen m.b.t. het aanbieden van activiteiten. 

Al snel kwamen we op het idee om samen iets te doen voor de alleenstaande en eenzame bur-
gers in Noordwijk en wel op de locaties: WINKRACHTHUIS, HOOFDSTRAAT 8 , HET TREF-
PUNT Schoolstraat 2 en De Wieken Wassenaarsestraat 5 

In het Winkrachthuis kunt u ‘s morgens koffie of thee drinken, eenmaal per maand ‘s avonds 
een warme maaltijd gebruiken. Op 2e Pinksterdag, 5 juni, wordt een feestelijke lunch geser-
veerd. Voor de warme maaltijd dient u zich op te geven bij Nel van der Niet, 071-3618108 of per 
mail: nelvdniet@ziggo.nl 

In Het Trefpunt  worden door ANSV dagelijks activiteiten georganiseerd, waaronder ook het 
maandelijks SAMEN KOKEN op de eerste maandag van de maand. Voor de warme maaltijd 
dient u zich op te geven bij Ton Donders 071-3614981 of per mail: ton.donders@casema.nl. 

In het augustusblad van ANSV vindt u weer een opsomming van alle activiteiten voor het ko-
mend seizoen 2017-2018, activiteiten die plaatsvinden in het Trefpunt Schoolstraat 2 of  

De Wieken Wassenaarsestraat 5 

Wij hopen met dit initiatief nog meer mensen te bereiken en een steentje te kunnen bijdragen 
om de eenzaamheid te verlichten.  
 

Ton Donders 

http://www.cbr.nl/11100.pp
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/medische-keuring-rijbewijs
http://www.keuringscheck.nl/
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Bericht voor onze bezorgers 

Eind juli wordt het maandblad voor de maanden augustus/september gedrukt. De bladen 

staan dan op maandag 31 juli voor u klaar. Mocht u met vakantie gaan, laat ons het dan 

even weten. 

WORKSHOP “kaarten en meer”. 

Hallo, ik stel mij graag even aan 

u voor. 

Ik ben Melinda en sinds 2004 

gek op stempels, inkt, papier en 

meer wat je met de mooie pro-

ducten van Stampin’Up! kunt 

maken! Het mooie van Stampin 

‘Up! is dat alle producten goed 

op elkaar zijn afgestemd. Prach-

tige kleuren en van goede kwali-

teit. Het is dan ook heel eenvou-

dig om de leukste kaarten, doosjes, traktaties en 

cadeauverpakkingen te maken met al deze ma-

terialen.  

Het allerleukste van 

mijn uit de hand ge-

lopen hobby vind ik 

het delen van mijn 

enthousiasme en 

kennis tijdens de 

workshops. Het gaat 

vaak niet om het 

eindresultaat maar 

vooral om de gezel-

ligheid en het 

plezier dat we 

dan met elkaar 

hebben. 

In het nieuwe seizoen 2017-2018 mag ik 

tweewekelijks in het Trefpunt de workshop 

“Kaarten en meer” gaan verzorgen. Hier 

heb ik ontzettend veel zin in en we gaan 

mooie dingen maken. Of u nu een beginneling 

bent of al gevorderd; iedereen kan het en ik ben 

er om u te helpen. 

Kom kennismaken op 13 

juli van 14.00 tot 16.00 

uur. 

Op donderdag 13 juli kunt 

u kennis komen maken 

met de producten van 

Stampin’Up! en wat de 

workshop in het nieuwe 

seizoen inhoud. Er zijn 

een hoop voorbeelden te 

zien en u kunt alvast een 

projectje maken. Voor het maken van het 

project vraag ik een kleine bijdrage van 1 

euro. 

Ik hoop u te mogen begroeten tijdens de 

kennismakingsmiddag op 13 juli of tijdens 

de workshops. Graag tot dan! 

Startdatum workshop:  

Maandag 11 september van 14.00 tot 

16.00 uur. De workshop wordt 2x per 

maand om de week gegeven. De kosten 

bedragen 3 euro per project. Dit kan een 

kaart zijn, een doosje, een cadeauverpak-

king of kaartjes in een doos e.d. U krijgt 

tijdens de workshop alle materialen om het 

project te 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Creatieve groetjes Melinda-Meere. 
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Bijeenkomsten kunstgeschiedenis 2
e
 seizoen 2017  

Inmiddels heeft Daniel Tavenier met veel en-

thousiasme en inzet een aantal seizoenen de 

bijeenkomsten kunstgeschiedenis verzorgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een idee te geven: het ging bijvoorbeeld 

over o.a. de Noordwijkse kunstenaar Krijn 

Giezen, de tentoonstellingen van Alma Tade-

ma en die van Alice Neel, de Russische 

kunst rond 1900, Outsider-Art met daaraan 

vastgekoppeld een bezoek aan Paspartoe in 

Noordwijk. Ook was er een bijeenkomst met 

een interessante gastspreekster uit Rusland. 

De bedoeling is dat het weer net zo interes-

sant en gezellig zal zijn voor het komende 

seizoen, alleen willen we uitbreiden van 5 

naar 7 bijeenkomsten per seizoen. Daaron-

der valt een reisje met de kunstbus naar een 

mooie tentoonstelling en weer een gezamen-

lijke bijeenkomst met een gastspreker.    

                                *** 

 

 

 

 

 

 

 

Veel thema’s worden in overleg met de deelne-

mers uitgekozen, zodat thema’s aan de orde 

komen die ook echt interessant zijn.  

Meestal betreft dit een lopende tentoonstelling. 

We willen het in ieder geval een keer hebben 

over Max Liebermann en het Duitse impressio-

nisme, omdat deze beroemde kunstenaar veel 

in Noordwijk heeft geschilderd. De rest staat 

nog open.  

De bijeenkomsten zijn éénmaal in de twee we-

ken op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 

in het Trefpunt,  

Er worden twee groepen samengesteld. Het 

voordeel hiervan is dat men eventueel in de 

andere groep kan inhalen. We beginnen op 

maandag 18 september met groep 1 en eindi-

gen in december vlak voor de kerstvakantie 

met een gezamenlijk uitje met de kunstbus. En 

in januari hopen we de bijeenkomsten voort te 

zetten. 

                                  *** 

 

Rommelmarkt tijdens de herfstvakantie. 

Een rommelmarkt voor Opa’s em Oma’s met de kleinkinderen. 

Wat is er mooier dan gezamenlijk op stap gaan.  

Tijdens de herfstvakantie passen veel Opa’s en Oma’s op de kleinkinderen. Leuk om een 

dagje door te brengen in het Trefpunt om de bij elkaar gebrachte artikelen trachten te ver-

kopen voor een leuke prijs. Maar misschien om zelf te snuffelen tussen allerhande spullen 

en kijken of er iets van je gading bij is. 

Oproep ook aan onze leden om spulletjes die niet meer gebruikt worden of die verschrik-

kelijk in de weg staan, in de herfstvakantie naar het Trefpunt te brengen. Samen maken 

wij er dan een geweldig gezellige dag van. 

Het bestuur. 
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SAMEN KOKEN 

Koken in juni 

Daar de 1
ste

 maandag van de maand juni op 

2
de

 Pinksterdag valt, is het koken verplaatst 

naar maandag 12 juni.  

Aart Mulder gaat samen met jullie de maaltijd 

verzorgen. Hij is alleen omdat ik mijn laatste 

stuk naar Santiago de Compostela ga fietsen.  

Als u mee wilt helpen bent u van harte wel-

kom. Aart start om 10.00 uur met de voorbe-

reiding van de maaltijd en het klaarzetten en 

dekken van de tafels.  

Aanvang maaltijd 12.00 uur. U kunt zich op-

geven voor 8 juni a.s. bij Aart Mulder:  

mailadres: mulder.nellie@kpnmail.nl of een 

briefje deponeren in de brievenbussen in  

Het Trefpunt of Wieken. 

Op verzoek van de vaste stamgasten is het  

volgende menu samengesteld: 

Menu voor 12 juni 
 
Aarts voorgerecht ? 
Andijvie stampot met spekjes en gehaktbal 
Aarts nagerecht? 
 
Kosten €4,00 

Koken in juli 

 

Ook in de maand juli gaan we nog door met 

SAMEN KOKEN en wel op maandag 3 juli. 

De maand augustus houden we even vakan-

tie om daarna in september weer op te starten 

en bij voldoende belangstelling gaan we uit-

breiden naar meerdere dagen per maand of 

per week.. Als u mee wilt helpen bent u weer 

van harte welkom vanaf 10.00 uur. U kunt 

zich opgeven bij  

Ton Donders:071-3614981 / 06-17618703.  

Of per mail: ton.donders@casema.nl, briefje 

deponeren in de brievenbussen van  

Het Trefpunt of Wieken. 

Ton Donders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu voor 3 juli 
 
Voorgerecht: fruitsalade 
Zomergroente, gebakken krieltjes, schnitsel 
Toetje 
 
Kosten €4,00 
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KLACHTENFORMULIER 

WMO Voorzieningen 
 

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. 

 

Naam: ………………………………………………… …………………………………………………………………. 

 

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

 

 

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

  

Huishoudelijke hulp Organisatie:……………………………………………………………………………………... 

 

Klacht:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

Hulpmiddelen 

 

Klacht:……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

Vervoer/ pasnummer: 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Galmsport-stimulering: Gymzaal Stijntjesduinstraat  

 Tafeltennis: TOV gebouw Achter Maria ter Zee kerk, Huis ter Duiinstraat 

 Bowling: Noordwijkerhout. 

 Informatie activiteiten ANSV  tel. 071-3614198  

 Informatie receptie  Het Trefpunt en De Wieken  071-7114334 

 I.v.m. Hemelvaartsdag is het Trefpunt op 25 mei gesloten, deze maand alleen op  

         11 mei bingo. 

 Sluiting De Wieken Wassenaarsestraat 5 Noordwijk Binnen. 

 Sluiting Het Trefpunt Schoolstraat 2 Noordwijk aan Zee 

           Activiteiten       Juni  2017     ANSV       

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Alle werkdagen niet op di+do.mo Biljart inloop / soos Wieken 10.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 12/19/26 Computer Inloop Trefpunt 09.30 DBO 

Maandag   Samen koken Trefpunt 11.15 ANSV 

Maandag   Samen eten. Trefpunt 12.30 ANSV 

Dinsdag 13. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 2/9. Competitie biljart Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 20 Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 6/13/20/27. Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Woensdag 14. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag, Vrije inloop, 7/14/21/28 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 7/14. Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Woensdag 7/14/21/28 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14,3 DBO 

Donderdag 1/8/15/22/29 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 4/11/18. Galm sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Donderdag 1. Bingo Wieken 14.00 KBO 

Donderdag 15. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Vrijdag, vrije inloop 2/9/16/23/30 Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

            

    Juli 2017.       

Dinsdag 4/11/18/25 Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 13. Kennismaken knutselleidsters Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 6. Bingo Wieken 14.00 KBO 

Donderdag 20. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

            

    Augustus 2017.       

Donderdag 3. Bingo Wieken 14.00 KBO  

Donderdag 23. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 
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                                                     Hotel “De Osswa 
Familie Geerlings                    De gezellige ambiance,  

Duinweg 7               de betaalbare prijzen 

Noordwijk                 de kwaliteit, en de gastvrijheid 

Tel.(071) 361 21 39                       en aandacht. 

Fax (071) 364 91 58   Genoeg redenen om eens langs te komen 

                              Als u wat te vieren heeft!!!! 

   De Ossewa voor een feest zonder spijt!!!!!! 
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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 Lief en Leed   Noordwijk Binnen:  Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Bestuurslid Lief en Leed   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:  
 

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

Froukje Vriezema      071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

Ton Ouwehand       071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Cees Hamburger       071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

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

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

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: ANSV.facebookpagina@ gmail.com. 

 

Heeft u foto’s. nieuwtjes of tekst? Coty Hamburger wil uw nieuwtjes graag ontvangen op het volgende 

emailadres: ANSV.facebookpagina@gmail.com voor plaatsing op de facebookpagina. 

de facebookpagina..  

Ledenadministratie:   

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

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

Reiscommissie: 
 

Olga Klene       06-23860772  olga17@xs4all.nl 

Uw inschrijving ontvangt Olga graag, indien mogelijk, per mail. 

De kosten voor deze gezellige bustocht kunt u voldoen op maandag 21 augustus, zij is dan vanaf 10 uur  

tot twaalf uur in het Trefpunt.  
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Heeft u ook genoten van het bloemencorso? 

 

Hollands landschap. 


