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Vomar 

Voor uw dagelijkse 

                    Boodschappen, 

                 Koop bij de Vomar  
            en u steunt de    AN-

BO. 

  

 
Voor zorg 

die rekening houdt met uw agenda 
  

De Thuiszorgers b.v.~ Bronckhorststraat 21 ~ 
2201 KT NOORDWIJK 

Tel: 06-10638838 / 06-10638283 
Fax 071-3616246 

 E info@dethuiszorgers.nl ~www.dethuiszorgers.nl 

  
 

                                  Patisserie en chocolaterie 
  
                           Banketbakken is een vak, 
                          Dat proeft u bij George Vis 
  

                    Prins Bernhardstraat 49 
                    Noordwijk 

                       Tel. 071-3612974 

 

 
                            Admiraal – de Witt 

Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis. 
  

Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel. 
  

  
 

Ma t/m vrij 07:00 – 17:30 
                             Vrijdag 07:00 – 18:30 
                          Zaterdag 07:00 – 14:00 

(Vanaf 11 uur gebakkenvis) 
  

GRATIS PARKEREN! 
  

Schoolstraat 7, Noordwijk 
071-3646222 

www.admiraaldewitt.nl 

  

Krijn van der Bent, 
       Keurslager 

  

Verstand van lekker vlees 
  
 

Probeer eens een maaltijd uit ons uitgebrei-
de assortiment aan kant en klare maaltij-
den. 

           Meat & Meals 

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk, 071-3612720 
                     www.vanderbent 
  

  
  

Joop Faase 

  
Joop Faase b.v. 

Televisie-en radio speciaalzaak 

Koelkasten en wasautomaten 

  
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk, 

Tel. 071-3613558 

 
 

Glas, verf, lijsten 

    en behang 

De verfspecialist 

Sint Jeroensweg 23 

    Noordwijk 

  

Tel. 071-3612352 

mailto:info@dethuiszorgers.nl
http://www.admiraaldewitt.nl
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Een nieuwe organisatie 

Een nieuw begin met de 
Algemene Noordwijkse Senioren vereniging 

Kortweg 

ANSV 
Tijdens de ledenbijeenkomst op donderdag 19 november werd het voorstel van het bestuur be-

sproken om tot oprichting van een nieuwe vereniging te komen. 

De onvrede die er is met alle maatregelen die het bestuur van de landelijke ANBO heeft uitge-

voerd hebben ons diep geschokt. Met name de beschuldigingen richting penningmeesters is on-

voorstelbaar, alsof elke penningmeester een fraudeur is. 

Het kleineren van de bestuursleden die diners voor zichzelf organiseren en hele leuke reisjes 

maken van de contributiegelden. Diep beledigd voelen wij ons door deze beschuldigingen. 

Het werken werd ons bijzonder moeilijk gemaakt, de penningmeesters waren niet meer in staat 

tot mutaties op de  bankrekening, de ledenadministratie staat stil en de website kan alleen bijge-

werkt worden met artikelen die de goedkeuring van de landelijke ANBO hebben. 

Voor uw bestuur is de maat vol, wij leggen onze functies per 31 december 2015 neer en zeggen 

ons lidmaatschap ook per 31 december 2015 op. Tot die datum gaan de activiteiten gewoon door 

zoals u gewend bent. 

Nieuwe start 
Op 1 januari start de nieuwe vereniging haar werkzaamheden die uitgevoerd worden door de 

voor u bekende personen. Wij verwachten dat nog meer personen zich bij de nieuwe vereniging 

gaan aanmelden en wij gezamenlijk een prachtige vereniging gaan opbouwen. 

Belangrijk zijn onze medewerkers, mensen die bladen rondbrengen maar ook degenen onder u 

die als spel-of activiteitenleider iets voor anderen kan betekenen. Een leuke bezigheid voor u 

daarbij geeft het een goed gevoel iets voor anderen te kunnen betekenen. 

Schroom niet en meldt u aan zodat wij onze idealen kunnen verwezenlijken!!! 

Voor aanmelding nieuwe vereniging zie pagina 
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Het is weer bijna december, 
de maand van Sinterklaas, 
Kerst, cadeaus en (notariële) 
schenkingen. 

"Valt er dan nog wat substan-
tieels te schenken?" denkt u 
misschien; nu de € 100.000 
schenking een pauze heeft 
van 2 jaar.  
Want in 2017 komt hij weer 
terug! Maar dan alleen voor 
personen tussen 18 en 40 
jaar  
(het hoeven geen kinderen 
van u te zijn, het mag ook 
een kleinkind of een neef of 
het buurmeisje zijn), en nog 
wel steeds voor de eigen wo-
ning. 

Toch zijn er ook dit jaar nog genoeg mogelijk-
heden. Wanneer u uw kinderen wilt helpen 
met de aankoop van een huis, dan kunt u hier-
voor eenmalig € 52.752 belastingvrij schen-
ken. Uw kind kan het geld gebruiken voor het 
kopen van een woning, maar ook voor een 
verbouwing of een aflossing.  
Hetzelfde bedrag kan ook worden besteed 
aan een studie die minimaal € 20.000 kost.  
De vrijstelling geldt voor een schenking van 
ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar.  

Dit hoeft niet bij notariële akte. Er moet wel 
aangifte schenkbelasting gedaan worden.  
Niet omdat er iets betaald moet worden, maar 
omdat de Belastingdienst wil weten of de vrij-
stelling verbruikt is. De vrijstelling is namelijk 
éénmalig. Toch willen veel ouders een notarië-
le akte, om de uitsluitingsclausule vast te  
leggen: zo voorkom je dat kinderen bij een 
echtscheiding de helft van hun schenking 
kwijtraken aan de ex-echtgenoot met wie ze in 
gemeenschap van goederen gehuwd waren. 

Voor ouders die wel willen schenken 
maar wiens kinderen geen eigen huis 
gaan kopen of verbouwen, noch hun 
hypotheekschuld gaan aflossen,  
bestaat de éénmalig belastingvrije 
schenking van € 25.322 voor kinderen 
tussen de 18 en 40 jaar. Als ouders 
deze bedragen niet liquide beschik-
baar hebben, maar toch graag de vrij-
stelling willen benutten vóór de kinde-
ren te oud zijn, kunnen zij de bedra-
gen schenken en direct weer terug le-
nen. Dit noemen we een 
"schuldigerkenning uit vrijgevigheid". 
Deze moet bij notariële akte geschie-
den en door de ouders moet jaarlijks 
6% rente aan de kinderen betaald 
worden over het schuldig erkende be-

drag.  
 

Ten slotte bestaat ook nog steeds de jaarlijkse 
belastingvrije schenking, die zowel contant als 
'op papier' (bij notariële 
akte) gedaan kan worden. 
Voor kinderen bedraagt 
het bedrag dit jaar € 5.277 
en voor kleinkinderen, 
neefjes, nichtjes, en alle 

anderen € 2.111. 

Hebt u advies nodig? Van 
harte welkom! Wacht u 
niet tot de laatste week van december?! Ik 
wens u alvast gezellige feestdagen en indien 
ik u niet meer spreek, de allerbeste wensen 
voor 2016! 

 

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Overleden. 

De afgelopen maand is ons het volgende lid ontvallen: 

Dhr. J.A.J. Caspers  Egmonderstraat 4 2201 RL Noordwijk 

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLS3pSShMkCFYL3cgod0oMB_A&url=http%3A%2F%2Fwww.praktijkonderwijs.com%2F~ehl%2Fzoekopdrachten%2Fsinterklaas%2Fwie%2520was%2520sint.htm&psig=AFQjCNEPITxjWAG8-
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDl7bCThMkCFcUQLAodUu8HpQ&url=http%3A%2F%2Fwww.yvonnevanderwal.nl%2Fgeld-maakt-blind%2F&psig=AFQjCNHQGjL61eWy9uZwjsVwa7m6U9Rb-Q&ust=1447186326231358
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Hotel “De Ossewa”** 

  Familie Geerling De gezellige ambiance,  

  Duinweg 7     de betaalbare prijzen 

  Noordwijk  de kwaliteit, en de gastvrijheid en aandacht. 

  Tel.(071) 361 21 39        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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 Therapie “AanZee”  

Prins Bernhardstraat 55   

2202 LG Noordwijk           Uw wijkpraktijk voor Noordwijk aan Zee 

Fysiotherapie      fysiotherapie   tel 071-3646545  

sportfysiotherapie      

Podoposturale therapie     tel 071-3646545  

individueel aangepaste inlegzolen tegen rugklachten 

Pedicure   Diabetische voet    tel 06-49778446 

    Reumatische voet 

    Schimmeldiagnostiek 

  

 Beddenspecialist     Verkade Ruime keus in Seniorenbedden 

                  

                                                    v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP 

                                                    Noordwijk  071-3612661 

                                                     www.beddenspecialist.nl/verkade 

  

 

   Bedden 

Specialist nl 
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     dec-15       

Dag Datum Activiteit Lokaal Tijd Org. 

Alle werkdagen 
Behalve di+do 
mo 

Biljart inloop/soos Wieken 10.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Alle werkdagen Happy Hour Koffie drinken, lezen en praten Trefpunt+Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 1/8/15/22 Competitie biljarten Wieken 09.30 ANBO 

Dinsdag 1/8/15/22 IPAD+Macbook Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 1/8/15. Frans conversatie gr. 1 Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 8. Fotografie Trefpunt 10.00 ANBO 

Dinsdag 15. Literaire Leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 1/8/15. Yoga DPO Gebouw 10.00 DBO 

Dinsdag 1/8/15/22 Handvaardigheid Trefpunt 13.30 ANBO 

Dinsdag 1/8. Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 1/8/15/22 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 1/8/15. Country Line Dancing Wieken 19.30 DBO 

Dinsdag 29. Opa/Oma Bingo Trefpunt 14.00 ANBO 

Woensdag 2/9/16. Tafeltennis  TOV 10.00 DBO 

Woensdag 9. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANBO 

Woensdag 2/9/16. Yoga DPO Gebouw 10.30 DBO 

Woensdag 2/9/16. Bridge “Oudt Noordwijck” Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 2. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANBO 

Woensdag 2/9/16. Klaverjassen, sjoelen, koersbal Trefpunt 13.30 ANBO 

Woensdag 2/9/16. Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Donderdag 3/10/17. Bridge “Oudt Noordwijck” Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 3/10/17. Competitie biljarten Wieken 09.30 ANBO 

Donderdag 3/10. Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 3/10. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANBO 

Donderdag 3. Bestuursvergadering Trefpunt 13.30 ANBO 

Donderdag 3/10/17. Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 3/10/17. Schilderen/tekenen Wieken 14.00 DBO 

Donderdag 10. Bingo Trefpunt 14.00 ANBO 

Donderdag 17. Kerstlunch, opgeven verplicht Trefpunt 12.30 ANBO 

Donderdag 17. Kerstviering Trefpunt 14.00 ANBO 

Donderdag 3/10/17. Galm-sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag 4/11/18. Frans conversatie groep 2 Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 4/11. Omgaan met tablets Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 4/11. Bridge “Oudt Noordwijck” Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 18Kerstdrive Bridge “Oudt Noordwijck” Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 18. Bowlen Bowl Centr. 14.00 ANBO 

Zaterdag 5/12. Comp. klaverjass.+biljart Soos Trefpunt 13.30 DBO 

Maandag 7/14/21. Computer inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 7/14/21. Schilderen/aquarelleren Wieken 09.30 DBO 

Maandag 7/14. Schilderen Wieken 13.30 DBO 
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     jan-16       

Dag Datum Activiteit Lokaal Tijd Org. 

Alle werkdagen Behalve di+do mo Biljart inloop/soos Wieken 10.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Alle werkdagen Happy Hour Koffie drinken, lezen en praten Trefpunt+Wieken 10.00 DBO 

Maandag 4/11/18/25 Schilderen/aquarelleren Wieken 09.30 Dbo 

Maandag 4/11/18/25 Computer inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 11. DBO vergadering Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 4/11/18/25 Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 Dbo 

Dinsdag 5/12/19/26 Competitie biljart Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 5/12/19/26 IPAD+MacBook Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Frans conversatie groep1 Wieken 10.00 Dbo 

Dinsdag 12. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 19. Literaire Leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Yoga** DPO Gebouw 10.00 DBO 

Dinsdag 12/19/26 Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Handvaardigheid Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 5/12/19/26 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Country-Line-Dance Wieken 19.30 DBO 

Dinsdag 26. Maandblad Trefpunt 08.30 ANSV 

Woensdag 6/13/20/27 Tafeltennis * TOV 10.00 DBO 

Woensdag 13. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 6/13/20/27 Yoga** DPO Gebouw 10.30 DBO 

Woensdag 6/13/20/27 Bridge “Oudt Noordwijck” Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 6. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

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

Woensdag 6/13/20/27 Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Donderdag 7/14/21/28 Bridge “Oudt Noordwijck” Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 7/14/21/28 Competitie biljarten Wieken 09.30 ANSV 

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

Donderdag 7/14/21/28 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 7. Nwj. Bijeenkomst Trefpunt 13.15 DBO 

Donderdag 7. Nwj. Bingo Trefpunt 14.00 DBO 

Donderdag 7/14/21/28 Schilderen/tekenen Wieken 14.00 DBO 

Donderdag 14/28. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 14. Bestuursvergadering Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 21. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 7/14/21/28 Galm-sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag 8/15/22/29 Frans conversatie groep 2 Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 8/15/22/29 Omgaan met tablets Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 8/15/22/29 Bridge “Oudt Noordwijck” Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 22. Bridge “Oudt Noordwijck” Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 9/23. Competitie klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 
 TOV zaal   achter de Maria ter Zeekerk  Huis ter Duinstraat 

** Yoga   DPO gebouw     Hoogwakersbosstraat 1e verdieping. 
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Nieuwe start!! 

Donderdag 19 november hield de ANBO 

Noordwijk een ledenbijeenkomst in het 

Trefpunt. Onderwerp van die middag  

was de onenigheid over de genomen 

maatregelen die de landelijke ANBO 

meende te moeten nemen.  Dit alles ge-

beurde omdat er, volgens Lianne de 

Haan, een oproep bij de penningmees-

ters kwam om gelden over te maken 

naar, voor de ANBO, onbekende bank-

nummers. 

De penningmeesters dus woedend maar 

dat hielp allemaal niet, de rekeningen 

werden geblokkeerd. De penningmees-

ters konden rekeningen verzamelen en dit 

opsturen naar Woerden. De snelheid waar-

mee dit zich allemaal afspeelde geeft te den-

ken. Onze penningmeester was nog maar 

enkele weken aangemeld en elders in de 

Regio was een penningmeester net ver-

huisd. Adressen konden dus bij de oud-

medewerkers niet bekend zijn maar beide  

penningmeesters  kregen de brief op het 

juiste adres.  

Naast het huidige conflict over de anonieme 

brief die penningmeesters ontvingen is de 

landelijke ANBO tegenstander van samen-

werking met KBO-PCOB en WSN. 

Iets waar wij juist voorstander van zijn want 

samen zijn we sterk en kunnen we meer be-

reiken. 

Geweldige drukte in het Trefpunt tijdens de le-

den bijeenkomst 

Wat kan dit bestuur van de nieuwe 

vereniging voor u betekenen 

 Wij willen opkomen voor de belangen van 

senioren in Noordwijk en hen in Noordwijk 

contactmogelijkheden bieden. 

 Wij zorgen voor ledenvoordeel bij verze-

keringen en rijbewijskeuring , belasting-

hulp bieden, uw belangen behartigen in 

de Raad W.Z.W. en het Platforum W.M.O.  

 Wij organiseren culturele, sportieve en 

recreatieve evenementen. 

  Wij bieden diensten aan voor hulp bij ad-

ministratie en vervoer. 

 Wij willen dit bereiken door actieve                   

inzet van vrijwillige medewerkers. 

 Verder willen wij onze stem laten 

horen bij lokale aangelegenheden, seni-

oren betreffende en activiteiten blijven 

organiseren zodat de leden op de hoog-

te blijven van het lokale gebeuren. 
 

Wij verwachten als bestuur, samen met 

de medewerkers en vooral u, onze le-

den, een prachtige start te gaan maken. 

Wij hebben veel idealen maar samen  

met de hulp van deze vitale senioren 

zal dat zeker, dat is belangrijk voor 

onze nieuwe organisatie, gaan lukken. 

Het bestuur. 
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ANBO-KOOKCLUB 

“DE POLLEPEL” 

Opnieuw willen we proberen om dit seizoen 
weer te starten om eens per maand gezamen-
lijk te koken en te eten. Het is vooral bedoeld 
voor eenzame senioren die eenmaal per 
maand en als men het leuk vindt eenmaal per 
week samen bij te kletsen en ondertussen wat 
voorbereidingen treffen voor  de maaltijd 
(bijvoorbeeld een aardappeltje schillen en evt. 
groenten schoonmaken etc.) om daarna deze  
samen te eten.  

Het is de bedoeling dat we als kookgroepje 
telkens zelf bepalen wat we de keer daarop 
gaan eten. Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden kunnen we starten met eenvoudige 
lekkere en gezonde maaltijden zoals: soepje 
vooraf, daarna een stamppotje en pudding/vla 
na. Als de wensen anders zijn kunnen we daar 
natuurlijk vanaf wijken. Als we met 8 tot 10 
personen zijn, kunnen we de kosten beperken 
tot ± €3,00 per persoon. 

We kunnen op dinsdag  gebruik maken 
van een ruimte in het Trefpunt   waarbij 
we een keuken tot onze beschikking hebben.  

Omdat gezelligheid een belangrijke rol speelt 
bij het eten wil ik starten met een kopje koffie  

Ondertussen wat voorbereidingen treffen ,  
gezamenlijk de tafel dekken en daarna eten. 

Samengevat: Dinsdag 
Binnen lopen tussen 10.00 uur en 10.30 uur 
Gezamenlijk kopje koffie drinken 
Voorbereidingen treffen, Iets drinken 
12.15 uur gezamenlijk eten 

13.30 uur einde 

We gaan starten als we minimaal 6 deelne-
mers hebben . Indien we voldoende deelne-
mers hebben gaan wij starten 

U kunt zich opgeven bij de voorzitter Hennie 
Meeuwenberg tel: 071-3614198 of bij Ton 
Donders 071-3614981, of een briefje in het 
postvakje van de ANBO in het Trefpunt. Bij 
het opgeven graag telefoon en adres vermel-
den. 

Ton Donders 

Bloemschikken 

Een bijzonder leuke hobby is het bloemschikken, 
waar het ook gezellig is, 
Elke 2

e
 woensdag van de maand staan de tafels 

klaar voor de deelnemers.  U brengt een scherp 
mesje mee en een schaal, aanwijzingen worden 
gegeven door de instructrice. 

Creatief bezig zijn met bloemen en groen en uw 
stukje thuis laten bewonderen. 
De kosten voor deze cursus zijn € 25,- en elke 
week 5 euro voor het materiaal. Kom een keertje 
kijken en doe dan mee. 
De algehele leiding is in handen van Aad Pas-
schier, telefoon 3688627. Kunt u een keertje niet, laat het Aad dan weten. Dit i.v.m. het te be-

 

 
Inschrijfformulier Kerstlunch 2015 

Op donderdag 17 december 

  

Lunch 12.30 –Kosten € 6,00 per persoon 

Deelname lunch:   ja                                             Aantal personen: 

  

Naam:                                                                                    Tel.: 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hierennucomfortfood.nl/wp-content/uploads/2014/02/Pollepel-website-definitief.png&imgrefurl=http://www.hierennucomfortfood.nl/gastenboek/&h=200&w=1050&tbnid=cBsuGQcUc8gr3M:&docid=FBT3N3o11shO3M&hl=nl&ei=2vNQV
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ThuisSupport,de thuiszorgorganisatie van Groot Hoogwaak, 

scoort in een onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid 

een 8,9. 

Wij maken graag waar wat wij zeggen! 

Uw persoonlijke wens is onze zorg. 

Wij komen bij u thuis voor: 

Verzorging: o.a. hulp bij douchen en aankleden 

Verpleging: o.a. wondverzorging en diabetescontrole 

Alarmering                                   Hulp bij het huishouden 

Direct inzetbaar, met één telefoontje geregeld.Bel nu (071) 36 88 888 
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                                                                                                               Het Brood waar 

                                                                                                        Noordwijk 

                              trots op is. 

                                                                                                        Brood en Banketbakkerij  

                                                      Willem de Wit 

   Schoolstraat 15a    Noordwijk     tel.3612570 

  


