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Colofon: 
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en ver-
schijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand september 2019. 
 
De foto op de voorkant van de omslag:  Een foto impressie van een altijd weer gezellige bingo. 

 

 

 

Inleverdatums kopij ‘De Senior’ 

Oktobernummer: tot 16 september                                                                                  

Novembernummer: tot 14 oktober                                                                                   

December - januari nummer: tot 18 november 

Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:  redactie@ansv.nu 

De redactie bestaat nu nog  uit:  
Henriette van der Gugten en Cees Hamburger.  
We zijn opzoek naar versterking van onze redactie. 
Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de 
voorkeur of per telefoon bij onze secretaris  
Henriette van der Gugten:  
E-mail: secretaris@ansv.nu  Telefoon: 0625311680. 

 

Heeft u kopij voor De Senior, met foto’s maar zonder is ook heel welkom?  

De redactie stelt het toesturen van en suggesties voor nieuwe artikelen, zeer op prijs.   Kopij 

voor het volgende nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden voor 16 september naar:  

redactie@ansv.nu                                                                                                                                   

Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artike-

len, in overleg met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die 

niet zijn ondertekend vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.                            

De Senior  september 2019: Uit uitgaven van ‘De Senior’, mag zonder schriftelijke toestem-

ming van de redactie, niets worden overgenomen. 

Locatie De Wieken: Wassenaarsestraat 5, tel. 071-7114334 

Locatie Het Trefpunt: Schoolstraat 2, tel. 071-7114334 
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Van de bestuurstafel 

De afgelopen weken heeft u, beste leden, kunnen genieten van prachtig zomerweer. Soms een beetje te warm maar door u 

rustig te houden en veel te drinken was het goed uit te houden. Daarbij was het in de schaduw wel erg prettig. 

Inmiddels is het totaal anders, naast regen werden we ook onaangenaam verrast door een fikse storm. De hevige storm was 

oorzaak van het annuleren van het bloemencorso. De wagens konden wel bekeken worden in de veilinghal in Rijnsburg 

maar het is toch anders dan de wagens zo voorbij te zien trekken.  

In het voorjaar kreeg Welzijn Noordwijk een financieel aanbod van het Oranjefonds voor het organiseren van extra activitei-

ten voor Ouderen in de zomermaanden. Tijdens de zomermaanden gaan kinderen en kleinkinderen vakantie vieren en komt 

er niets van een bezoek aan de Ouders. Dat is ook niet onbegrijpelijk want de tocht is vaak naar Zuid Europa en dan ga je 

niet even een kopje koffie bij familie drinken. Dit heeft het Oranjefonds ertoe gebracht om extra activiteiten financieel te 

ondersteunen. Welzijn Noordwijk heeft ANSV en KBO verzocht om een aantal activiteiten te organiseren. In overleg met WN 

is besloten om een optreden in Groot Hoogwaak en Huize Jeroen te organiseren, een 

bustocht, optreden van het Vrouwenkoor in het Trefpunt, een film over de visserij in 

de Wieken en een bingo in het Trefpunt.  

Voor de medewerkers dus een drukke tijd maar deze acties werden bijzonder ge-

waardeerd door de deelnemers. Dank aan het Oranjefonds!! 

 

Vanwege de verbouwing van het restaurant zijn er geen activiteiten in Groot Hoog-

waak  geweest. Daarom organiseerde de ANSV een extra bingomiddag voor de bewoners van Groot Hoogwaak. 

Maar we willen ook vooruit kijken. In september staan de medewerkers weer klaar en gaan de activiteiten weer beginnen. 

De opening van het seizoen vieren we met een bingomiddag met leuke prijzen, een hapje en een drankje. 

Bij deze uitgave van De Senior vindt u twee inschrijfformulieren,  één formulier voor de activitei-

ten welke georganiseerd worden door de gezamenlijke  bonden ANSV en KBO en een formulier 

voor de ANSV activiteiten 

Dit jaar gebruiken wij voor het eerst een inschrijfformulier. Voor de spelleiders is dat prettiger. Ze 

weten dan al vooraf hoeveel mensen er gaan deelnemen aan een activiteit.  

Tot slot hoop ik dat u nog een paar fijne zomerweken zult hebben voordat wij half september 

aan het winterprogramma gaan beginnen. 

Wij wensen u voor het komende seizoen veel plezier bij de verschillende activiteiten. 

 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 

Geachte leden, 

De afgelopen tijd zijn er betalingsverzoeken verstuurd. Helaas zijn er ook verzoeken ge-

stuurd naar leden die al betaald hadden. Daarvoor onze oprechte excuses. Bent u iemand 

die ten onrechte zo’n verzoek ontvangen heeft, beschouwt u de brief dan s.v.p. als niet 

verzonden. We zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen.                  

Het bestuur. 



4 

De Senior: september 2019   inhoud:                pagina’s : 
Colofon:                                                                            2  
Van de bestuurstafel:                                                     3 
Advertenties:                                                       4, 8, 10, 14 
Samen dementievriendelijk:                                          5 
Huwelijksjubilea:                                                              5  
Rijbewijskeuring:                                                              5 
Nat. Ouderendag:                                                         6+7 
Klachtenformulier:                                                           9 
Samenkoken:                                                                     9  
Bericht van overlijden                                                      9 
 

                                                                           Pagina’s: 
Windows 10, basis en Vervolgcursus                  11 
In gesprek met ……                                             12 + 13 
Het bestuur, namen functies en  
contactmogelijkheden                                           15 
De Agenda september 2019                                 16 
 
Foto’s op de voorpagina en pagina 3  
Ton Donders. 
Foto’s van pagina’s 12 en 13 zijn uit het persoonlijk 
archief van Cootje en Kees van der Kraan. 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel. 071-3646222 

  www.admiraaldewitt.nl 
  

  

     Krijn van der Bent 

           Keurslager 

     Verstand van lekker  

 
 

 

Meat ~~Me 

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,  

071-3612720      

www.vanderbent.keurslager.nl 

  
 
  
  
  
  

 Joop Faase b.v. 

Televisie-en radiospeciaalzaak 

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 

071 –3612352 

    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 10uur uur 

    

           Gratis parkeren!! 

Probeer eens een maaltijd  

 uit ons uitgebreide assortiment  

aan kant en klare maaltijden 

    Joop Faase 

Vanaf 11 uur gebakken vis 
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Huwelijksjubilea 

10-09-2019  55 jaar gehuwd  J.L.H. van den Meeberg en J. van den Meeberg-de Jong 

                                                     W.H. van Konijnenburgstraat 50, 2202XP Noordwijk 

26-09-2019  50 jaar gehuwd  T. Vink en C.G. Vink-Zuiderduin 

                                                     Marijkestraat 12 2202 TV Noordwijk   

08-09-2019  45 jaar gehuwd   A. Kraska en H. Kraska-Krier 

                                                      Duinweg 55, 2202 RG Noordwijk 

13-09-2019  45 jaar gehuwd  J. van der niet en D.A.C. van der Niet-

Bohemen 

                                                     Van de Mortelstraat 80, 2203 JG Noordwijk  

26-09-2019 45 jaar gehuwd  L.P.H. Gieling en J.P.G. Gieling-Molenaar 

                                                    Hoogwakerbosstraat 49, 2202 SR Noordwijk    

Samen dementievriendelijk 

Op het internet is  een gratis training te volgen over 

GOED omgaan met dementie, zie  

https:samendementievriendelijk.nl/tips-omgaan-met-

dementie.  

In de basistraining leert u stapsgewijs vaardigheden 

die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met 

mensen met dementie. Leer dementie herkennen, 

contact maken en iemand op de juiste manier helpen, 

bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek. 

Hartekreten van mensen met dementie: 

Kijk naar wat ik nog wel kan 

Blijf met me in gesprek 

Geef me duidelijke informatie 

Denk met mij mee 

Laat mij meedoen en genieten 

Rijbewijskeuring noodzakelijk?  

Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden door dr. Kamerling in het Trefpunt, Schoolstraat 2. U kunt 

telefonisch een afspraak maken via: 06-22947548. Leden van de Ouderenbonden betalen voor de keu-

ring klein rijbewijs: € 22,50  groot rijbewijs: (vrachtauto) € 30,00 

Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u elke 5 jaar gekeurd worden.  

Start de procedure, voor de verlenging van uw rijbewijs via internet bij het CBR, of haal en betaal een 

formulier bij het gemeentehuis, 5 maanden voor uw verjaardag. Dat i.v.m. de drukte bij het CBR.  

Meenemen naar de keuring:  

Ochtendurine — uw medicijnlijst — ingevulde CBR formulier de zgn  ‘gezondheidsverklaring 

Foto Vivaci bloemnschop 
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NATIONALE OUDERENDAG 
ZATERDAG  5 OKTOBER 2019 in het TREFPUNT 

 
 
Op zaterdag 5 oktober a.s. viert ANSV de Nationale Ouderendag  
 
Inleiding 
Deze dag komt niet zo maar uit de lucht vallen. Op 14 december 1990 heeft de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot de: Internationale Dag van de Ouderen.  
Nederland heeft dit overgenomen en hier een jaarlijks terugkerend  evenement van gemaakt en wel op 
de eerste vrijdag van oktober. De “Nationale Ouderendag” is eigenlijk een dag waar individuele wensen 
van ouderen worden vervuld. Er zijn nog veel gemeentes waar ouderen een wens kunnen insturen en 
waar dan gezocht wordt naar wens vervullers. 
De ouderenbonden in Noordwijk hebben dit jaar gekozen om niet vrijdag 4 oktober, maar zaterdag  5 
oktober de “Nationale Ouderendag” te vieren en daar een eigen invulling aan te geven. 
 
Thema 
ANSV heeft voor de ze dag als thema”EENZAAMHEID” Wij willen graag alle 55+ uit Noordwijk uitnodi-
gen om op zaterdag eens een kijkje te komen nemen in het Trefpunt .Natuurlijk zijn ook de ANSV-leden 
van harte welkom 
 
Programma 
Op zaterdagochtend bent u van 10.30 uur tot 12.00 uur harte welkom bij een aantal workshops/
activiteiten die maandelijks/wekelijks door ANSV  worden georganiseerd o.a: 
Bloemschikken, kaarten maken, sjoelen, schilderen enbreien/haken. 
Tijdens deze activiteiten wordt u getrakteerd op een kopje koffie/thee met een lekker stukje vlaai. Ook 
ANSV-leden zijn van harte welkom 
 
Voor de middag hebben we een luchtig programma 
Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur draaien we 3 rondes Rad van Fortuin.  
Deze middag kost u slechts € 4,00. 
Wat krijgt u voor deze €  4,00 
• 3 rondes meespelen Rad van Fortuin 
• Koffie/thee 
• Consumptie (naar keuze) 
• Hapje 

 
Lunch 
Ook is er een mogelijkheid om een kleine lunch te gebruiken. Niet alleen voor de mensen die ’s-
morgens komen en ‘-middags mee willen doen met Rad van Fortuin, maar ook voor ANSV-leden die al-
leen  in de middag komen, maar gezellig vinden om buiten de deur even te lunchen. 
Lunch bestaat uit: 
• Soep 
• Broodje 
Kosten € 1,00 
 
Leden actie 
Wij willen aan de trouwe  ANSV-leden vragen of zij iemand kennen in hun omgeving/kennissenkring of 
via,via die alleen/eenzaam zijn. Neem hem/haar mee naar deze ouderendag en bezorg hun een fijne 
dag. Indien u ze ook nog lid maakt voor 2020 krijgt u de helft van uw contributie geld over 2020 terug. 
 



7 



8 

 

 



9 

Bericht van overlijden 

        De afgelopen maanden zijn van ons heengegaan: 

                     Dhr. T. Sleeboom, Noordzeestraat 43, 2202 HW Noordwijk 

                       Dhr. J. van Roon, Egbert de Grootstraat 6, 2202 RD, Noordwijk 

 Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte  toe. 

KLACHTENFORMULIER 

WMO Voorzieningen 

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of vervoer. 

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

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

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

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

Klacht:

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

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

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

Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruik dan a.u.b. een extra 

los blaadje. Het  formulier kunt u inleveren bij Ton Donders of tijdens activiteiten bij een aanwe-

zig bestuurslid. Ook kunt u het formulier in de ANSV brievenbus, in het Trefpunt, Schoolstraat 2, 

Noordwijk aan Zee of in De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk Binnen, doen. 

 
SAMEN KOKEN EN ETEN 

IN HET TREFPUNT MAANDAG  7 OKTOBER 
 

We gaan ons al weer opmaken voor het nieuwe 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 bieden heeft. Ondertussen zijn we als bond ons weer aan het voorbereiden voor het nieu-
we seizoen. Ook Aart en ondergetekende gaan samen met u weer de maandelijkse  SAMEN KOKEN EN 
ETEN verzorgen. Op maandag 7 oktober starten we.  
We starten het nieuwe seizoen met de viering van Leidens Ontzet. 
 
Menu maandag 7 oktober 2018 
Voorgerecht  : Witte brood met haring 
Hoofdgerecht  : Hutspot met klapstuk 
Nagerecht  : vla 
Aanvang  : 12.00 uur en Kosten € 5,- 
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 aanmelden. 
Opgeven voor 28 september bij: Ton Donders,071-3614981 / 06-17618703 / ton.donders@casema.nl 
Aart en  Ton 

Ϯ 

mailto:ton.donders@casema.nl
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Nieuwe Windows 10 cursussen 

Basis cursus  

De basiscursus start op 16 oktober. Tijdens de Windows 10 basiscursus zal, afhankelijk van de wensen 

en vaardigheden van de cursisten, de Windows 10 basisbegrippen als lesstof worden aangeboden. 

De eerste avond zal voornamelijk bestaan uit het kennismaken met elkaar en het inventariseren van de 

vaardigheden van nu en de gewenste te leren vaardigheden van de cursisten voor de toekomst. 

De cursus wordt op 6 opeenvolgende woensdagavonden in het Trefpunt, Schoolstraat 2, in Noordwijk 

gegeven.  

De aanvang is om 19.30 uur. De cursus duur per avond is ca. anderhalf uur.                                                  

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. 

Wilt u deelnemen aan (er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar) 

de cursus, meldt u aan bij: 

Hennie Meeuwenberg, tel. 071-3614198.  

De tweede computer cursus is: 

Windows 10, de vervolgcursus. 

De vervolgcursus Windows 10 start begin februari 2020 

Tijdens de Windows 10 vervolgcursus zal, afhankelijk van de wensen en de vaardigheden van de  

cursisten, Windows 10 verder worden besproken en geoefend.  

De eerste avond wordt geïnventariseerd  wat de wensen en de mogelijkheden van Windows 10 nog 

meer zijn dan wat eerder al in de basiscursus is geleerd.  

Er zal blijken dat er veel meer mogelijk is met Windows 10 dan wat tijdens de basis-

cursus aan de orde is gekomen.  

In overleg met elkaar wordt vervolgens een zo breed mogelijk programma samen-

gesteld. 

De vervolgcursus, duur ook weer 6 avonden, wordt door Mansja Sengers gegeven.                                    

De kosten zijn ook 60 euro. 

Wilt u deelnemen aan deze vervolgcursus, meldt u dan ook nu al aan bij:                                                                                                     

Hennie Meeuwenberg, tel. 071 3614198 

Bij voldoende aanmeldingen gaat de vervolgcursus begin februari 2020 starten. 

 

Voor de cursus wordt verwacht dat u uw eigen laptop, voorzien 

van het Windows 10 besturingssysteem, meeneemt.  

Tip: Een optimaal resultaat krijgt u zeker als u alles wat er op de 

cursusavond wordt verteld ook nog eens thuis oefent. 
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In gesprek met……. Cootje en Kees van der Kraan. 

 

Tijdens de Ledenvergadering van ANSV eind maart in het Trefpunt zit ik naast iemand die vertelt bijna 90 
jaar te worden.  

Als ik vraag wie haar naar het Trefpunt heeft gebracht, kijkt ze mij la-
chend aan en zegt: ‘Zelf met mijn scootmobiel gekomen’.  

Ik als 75 jarige ben dan heel nieuwsgierig. Hoe doen ouderen dat nog zo.  

Hoe is hun leven tot nu toe dan gegaan. 

Veel tijd om met elkaar daarover te praten krijgen we niet meer. De ver-
gadering is klaar en dan begint de Bingo. We spreken af dat ik haar bel 
voor een afspraak. 

En zo zit ik op een ochtend gezellig koffie te drinken bij Cootje en Kees 
van der Kraan en luister naar een deel van hun levensverhaal. 

Cootje wordt einde dit jaar 90 en Kees is inmiddels 87 jaar geworden.  Zo 
te horen hebben ze altijd een actief leven gehad. Voor de echte “Noordwijkers” onder ons. 

Allebei geboren Noordwijkers, maar Cootje is een ‘Zeeër en Kees een “Binder’. 

Oorlogstijd. 

Beiden hebben de oorlogsjaren bewust meegemaakt. ‘Ja die oorlog heeft wel invloed op ons leven ge-
had geven  ze aan. Maar nee, er werd niet gevraagd ‘Gaat het wel met je, Je wist niet beter’ 

Wat betreft school tijdens de oorlog ging Cootje naar de Huishoudschool in Katwijk, die in de Voorstraat 
op een zolder werd gehouden.  Cootje: ‘Ik liep van Noordwijk via Rijnsburg zo naar Katwijk en ’s middags 
weer terug’. Verbaasd vroeg ik: ‘Liep je niet over de Zwarteweg?’ Cootje: ‘Nee, want alles was door de 
Duitsers afgezet spergebied. Dus heen anderhalf uur en terug ook z’n anderhalf uur lopen. Maar zo heb 
ik toch mijn diploma gehaald’. 

Kees ging in Noordwijk naar de Mulo en heeft deze na de oorlog afgemaakt. 

Zwemmen 

Zwemmen was en is altijd belangrijk in hun leven geweest. Cootje leerde zwemmen in het zwembad, dat 
in de duinen lag. Dat was door de Duitsers aangelegd o.a. als vrijetijdsbesteding voor de soldaten. Kees 
kreeg zwemles in een Kerk. Ik keek hem aan…..’In een Kerk?’ Lachend legde Kees uit, ‘Ja in Leiden, daar 
stond een kerk in de Haarlemmerstraat waarin een zwembad en een kinderbad was gemaakt. Vanuit 
Noordwijk met een bus er naar toe of soms lopend’. 

Waar hebben jullie elkaar ontmoet? 

‘Wij zaten allebei op de Noordwijkse Reddingsbrigade. Trouwens ook op de padvinderij. Hier waar we nu 
in deze flat wonen 1e verdieping kijkend op het Willem-Alexanderpark was toen allemaal nog Duin. Kees 
wijst naar buiten en daar stond het clubgebouw van de padvinderij. Als kind speelden we dus daar bij de 
padvinderij en nu wonen we bijna op dezelfde plek. Leuk toch’!  

Maar terug bij de Reddingsbrigade, dat was interessant en heel leerzaam. ’s-Winters in het zwembad les 
in reddingszwemmen en allerlei andere oefeningen om mensen te redden. En zomers waren we heel 
veel aanwezig op het strand. 

Patrouille lopen langs de zee en samen op de uitkijkpost zitten. Toen nog allemaal vrijwilligerswerk. ‘Ja 
zo kregen de Zeeër en de Binder verkering’. 
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Bijna 64 jaar getrouwd. 

‘Wij zijn op 28 oktober 1955 vanuit ons ouderlijke huis getrouwd. 

Trouwambtenaar bakker ‘De Wit’ uit de Schoolstraat heeft ons in het oude 
stadhuis getrouwd. Met het weer hadden we die dag minder geluk. Maar 
ondanks de regen en hagel, voelde Cootje zich ‘Happy’ ‘In haar mooie groe-
ne jurk, die ze samen met haar oudste zus had gemaakt’. Kees vult aan: ‘Het 
was een pracht dag en we zijn nog steeds maatjes, dit najaar alweer 64 jaar 
getrouwd’. 

Cootje en Kees kregen 3 zonen, waarvan een tweeling. Met inmiddels 7 kleinkinderen en 3 achterkleinkin-
deren. Daar genieten ze enorm van. 

Kees werkte bij de Brandweer in Leiden. ‘Daar hebben wij ook de eerste jaren gewoond. Uiteindelijk als 
echte Noordwijkers zijn we weer in Noordwijk komen wonen.  En sinds 6 jaar wonen we nu in Groot Hoog-
waak. Cootje werd 6 jaar terug hier in Noordwijk aangereden. Doordat drie middelbare scholieren, naast 
elkaar op het fietspad bleven rijden. Zo kwam Cootje lelijk te vallen met haar fiets. Na een stevige operatie 
aan haar knie werd het revalideren op een kamer bij Groot Hoogwaak’. In dezelfde tijd kreeg Kees hart-
klachten en onderging ook hij een behoorlijke zware operatie. En waar kwam Kees revalideren, ja precies 
ook in Groot Hoogwaak in de kamer naast zijn vrouw. Toen daar een Appartement vrij kwam, was de keuze 
snel gemaakt. Tenslotte stonden ze al 15 jaar ingeschreven bij Groot Hoogwaak. 

Zeilen, Vrije tijd, pensioen. 

Kees en Cootje zijn naast het opvoeden van hun drie zonen altijd veel met hen en later zelf erop uit getrok-
ken. Kees vertelt enthousiast over hun eigen zeiljacht, met een volgbootje plus 
zeiltje, voor de jongens. Trouwens Kees zelf zeilde al als 16 jarige op z’n vaders 
zeilboot. Toen Kees dan ook vervroegd met pensioen kwam, hebben Cootje en 
Kees z’n 30 jaar lang de zomer maanden varend over Friese meren, IJselmeer 
en Waddenzee doorgebracht. Genietend van de vrijheid wat hen zo aantrok. 
Kees: ‘Dat vergeet je nooit meer, daar hebben we het nog regelmatig over’. 
Op mijn vraag wat missen jullie nu het meest geeft Cootje aan: ‘Het Zwemmen 
en natuurlijk het varen’ En Kees wijst naar de foto, aan de muur in de gang, 

waarop hun zeiljacht te zien is. Kees zegt: ‘Kijk daar zeilen we op de Waddenzee. Wat hebben we er samen 
van genoten en we genieten nog ondanks wat lichamelijke beperkingen’. 

Scootmobiel. 

‘Zelf niet meer kunnen fietsen, is niet leuk maar gelukkig hebben we beiden een Scootmobiel, Dat geeft je 
toch nog een gevoel van zelf te kunnen gaan’ zegt Cootje.’ bv. door de Duinen heen naar Katwijk en over de 
Zwarteweg terug’. Kees vult aan: ‘We rijden dan achter elkaar. Hebben allebei een eigen mobiel. Kunnen 
elkaar zo in de gaten houden en naar elkaar bellen als er iets is. Cootje gaat er ook regelmatig alleen op uit. 
Zij heeft in die 5 jaar inmiddels al z’n 9500 km. erop zitten’ zegt Kees trots over z’n vrouw.   

Op mijn vraag of ze nog een goed advies hebben voor 75 jarige en ouder, zeggen ze beiden volmondig.   
‘Blijf zolang mogelijk actief en geniet van elke dag’.                                                                                            
Cootje en Kees, hartelijk bedankt voor het “Inkijkje” in jullie leven.                                                             
Noordwijk 2019, interview door Coty Hamburger. 

In het najaar volgt er een nieuwe fotowedstrijd. Het thema is deze keer: ‘Licht’. 

Maximaal 3 foto’s per deelnemer. Inzenden vanaf 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020 naar:               
fotowedstrijd@ansv.nu   
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Samenstelling van het Bestuur  

Dagelijks bestuur: 
 

Voorzitter:  Hennie Meeuwenberg     071 3614198    karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Secretaris: Henriëtte van der Gugten    06 2531 1680  info@ansv.nu 

Penningmeester a.i.: Jan Hoek               071 3688615  braamhk@gmail.com 

 

Bestuursleden :   

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:  Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

                                                                                    karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee   Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Bestuurslid Wonen:      Cees Hamburger       3619954     

                                                                                    cecohamburger@hotmail.com 

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand                               3618638 

                                                                                   floriston@hetnet.nl 

Bestuurslid activiteiten      Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Berichten maandblad:      redactie@ansv.nu 

Adviesraad Sociaal Domein/koken    Ton Donders    3614981 

                                                                                    ton.donders@casema.nl 
 

Belastinginvullers  

Hans van der Hoeven    Coördinator:    06-53632160 hansvanderh@casema.nl   

Ouderenadviseurs :  

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

Web-master:  

Henriëtte van der Gugten     06 25311680 ansv.secretaris@gmail.com 

Webadres:        www.ansv.nu 

Facebook  pagina: 

Coty Hamburger         Facebook pagina: ANSV Noordwijk 

‘De Senior’:  

Kopij voor het oktobernummer inzenden tot 16 september naar: redactie@ansv.nu 

De Senior oktober wordt vanaf 30 september bij u thuis bezorgd. 

Ledenadministratie:   

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

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

Fotowedstrijd                                                                                                                

Nog even, vanaf 1 oktober, kunt u weer meedoen aan de nieuwe fotowedstrijd.                            

het thema is  ‘Licht’                                                                                                                             

Leef u uit, fotograferen is ‘schrijven met licht’, dat gaat vast veel inspiratie opleveren om     

geweldige foto’s te maken. We zijn als jury zeer benieuwd naar wat voor mooie en creatieve 

foto’s er worden ingestuurd. Stuur uw foto’s vanaf 1 oktober naar: fotowedstrijd@ansv.nu 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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ACTIVITEITEN SEPTEMBER  2019 ANSV EN DBO 

Dag Datum Activiteit Locatie Tijd Organisatie 

Maandag 2, 9,16 ,23, 30 Biljarten sociëteit Trefpunt 9.00-17.00 ANSV 

  2, 9,16 ,23, 30 Biljarten sociëteit De Wieken 9.00-17.00 DBO 

  9, 23 Kaarten en meer Het Trefpunt 14.00-16.00 ANSV 

  2, 9, 16, 23,30 Schilderen/Aquarelleren De Wieken 13.30-16.00 DBO 

  16, 30 Kunstgeschiedenis I Het Trefpunt 14.00-16.00 DBO 

  23 Kunstgeschiedenis II Het Trefpunt 14.00-16.00 DBO 

dinsdag 3, 10, 17, 24 Biljarten competitie Het Trefpunt 9. 30 ANSV 

  3, 10, 17, 24, Schilderen/Aquarelleren De Wieken 13.30-16.00 DBO 

  3, 10, 17, 24, Biljarten sociëteit De Wieken 13.30=17.00 DBO 

  3, 10, 17, 24, Country-line dancing De Wieken 19.30-21-30 DBO 

  10 Fotografie Het Trefpunt 10.00-11.30 DBO 

  3, 10, 17, 24, Klaverjassen De Wieken 13.30-16.00 DBO 

  17 Literaire leeskring De Wieken 10.00-12.00 DBO 

woensdag 4, 11, 18, 25 Biljarten sociëteit De Wieken 9.00-13.00 DBO 

  11 Bloemschikken Het Trefpunt 10.00-11.30 ANSV 

  4, 11, 18, 25 Klaverjassen Het Trefpunt 13.30-16.00 ANSV 

  4, 11,18, 25 Koersbal Het Trefpunt 13.30-16.00 ANSV 

  4 Postzegelruilbeurs Het Trefpunt 13.30-17.00 ANSV 

  4, 11,18, 25 Sjoelen Het Trefpunt 13.30-16.00 ANSV 

  4, 11,18, 25 Bridge Oud Noortwijck De Wieken 13.30-16.30 DBO 

  4, 11,18, 25 Tafeltennis Achter Maria ter Zee 9.00 DBO 

  4, 11,18, 25 Volksdansen Het Trefpunt 14.30 DBO 

  4, 11,18, 25 Wandelvoetbal Voetbalclub SJC 13.30 DBO 

donderdag 5, 12, 19, 26 Biljarten sociëteit De Wieken 9.00-13.00 DBO 

  12, 26 Bingo Het Trefpunt 14.00-16.00 ANSV 

  26 Bowlen Flamingo 14.00-16.00 ANSV 

  5, 12, 19, 26 Haken en breien Het Trefpunt 10.00-12.00 ANSV 

  5, 12, 19, 26 Biljarten sociëteit Het Trefpunt 9.00-13.00 ANSV 

  12, 19, 26 Bridge Oud Noortwijck De Wieken 09.00-11.30 DBO 

  5, 12, 19, 26 Gymnastiek Het Trefpunt 10.15-11.15 DBO 

  5, 12, 19, 26 Sport en spel Gymzaal Stijntjes-
duinstraat 

19.00 DBO 

vrijdag 6, 13, 20,27 Biljarten sociëteit De Wieken 13.30-17.00 DBO 

  20, 27 Franse conversatie De Wieken 10.00-11.00 DBO 

  6, 13, 20,27 Biljarten sociëteit Het Trefpunt 9.00-13.00 ANSV 

  13, 27 Samen eten op vrijdag De Wieken 12.00 DBO 

  Op afspraak Tabletcursus De Wieken ‘s middags DBO 

jaarvergadering 6 Bridge Oud Noortwijck De Wieken 10.30-16.30 DBO 

  13, 20, 27 Bridge Oud Noortwijck De Wieken 13.30-16.30 DBO 

Zaterdag 14, 28 Biljarten sociëteit De Wieken 13.00-16.00 DBO 

  14, 28 Klaverjassen Het Trefpunt 13.30-16.00 DBO 

  21 Modeshow H&A mode Het Trefpunt 10.45 DBO 


