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ANSV(ee) 

Doet u met ons 

mee? 

 

 

 

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 uitgebreide 

assortiment aan kant en klare maaltijden.  

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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Van de bestuurstafel 

Voor u ligt het eerste officiële maandbericht 

van de nieuwe vereniging ANSV. De Algeme-

ne Noordwijkse Senioren Vereniging.  

Wij zouden het fijn vinden wanneer u dit blad 

met enthousiasme zult ontvangen en de hele 

maand gaat bewaren. 

Alle activiteiten en wetenswaardigheden wor-

den in dit blad vermeld. Om de uitgave er net-

jes uit te laten zien wordt er veel aandacht 

geschonken aan de inhoud en de uitvoering. 

Wij hopen dus dat u dit blad op een plaatsje 

in uw kast legt zodat u de hele maand kunt 

kijken wanneer en waar de diverse activitei-

ten plaatsvinden. 

Vast om in uw agenda op te nemen melden 

wij u dat de eerste algemene ledenvergade-

ring gehouden zal worden op donderdag 24 

maart in het Trefpunt, aanvang 2 uur. Dan 

kunt u de gewijzigde statuten doornemen 

waarna de statuten bij de notaris worden aan-

geboden om deze officieel te laten passeren. 

Deze jaarvergadering gaat vooraf aan de 

paasbingo. U begrijpt dat de lunch dit keer 

komt te vervallen. Jammer maar soms kan 

het niet anders. 

De afgelopen maanden zijn best hectisch ge-

weest, veel overleg in het bestuur. Verder 

moesten ook de reguliere vergaderingen 

doorgang vinden. Maar ondanks deze hectiek 

en de onzekerheid zijn de activiteiten gewoon 

doorgegaan. Dank daarvoor aan de verschil-

lende activiteitenleiders. 

Nog even een terugblik naar de activiteiten in 

de maand januari. Op 5 januari werd de Op-

richtingsvergadering van de ANSV gehouden, 

die goed bezocht werd.  

 

Leden die zich zeer geïnteresseerd toonden 

in de start van onze vereniging en met alles 

wat daarmee samenhing.  

Fijn dat u zich zo betrokken voelde en met 

ons meedacht.  

Het geeft ons het gevoel dat wij een goede 

start hebben gemaakt. 

Op 7 januari een nieuwjaarsbijeenkomst van 

de drie bonden gehouden in het Trefpunt. Het 

was een goed bezocht evenement, bijzonder 

gezellig. Dank aan de dames voor de verzor-

ging van de prijzen en aan Ton Donders. On-

danks een drukke periode heeft Ton weer 

voor de champagne en hapjes gezorgd. De 

bingo werd deze middag geleidt door Joke 

Raabe. 

In het komende halfjaar helaas geen cursus 

kunstgeschiedenis. Het DBO heeft bericht 

ontvangen van Marike Hoogduin dat zij i.v.m. 

familieomstandigheden het eerste half jaar 

geen cursus kan geven. Uiteraard hebben wij 

begrip voor haar besluit. Wij wensen haar 

sterkte en hopen dat wij t.z.t. nog weer een 

beroep op haar kunnen doen. 

Bij voldoende belangstelling starten we wel 

een nieuwe activiteit in het Trefpunt, n.l. yo-

ga. Uitgebreide informatie kunt u elders in dit 

blad vinden. 

Verder wil ik nog graag uw aandacht vestigen 

op een boek dat sinds kort is uitgegeven. 

De titel luidt: De andere waarheid over de 

ANBO. Schrijfster is Hetty Zwanbron, kosten 

€ 14,95 

Voor nu wens ik u veel plezier bij de verschil-

lende activiteiten. 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Vroeger wilden veel 
(oudere) mensen hun 
huis op naam van de kin-
deren zetten terwijl ze er 
zelf bleven wonen. Ze 
behielden (bijvoorbeeld) 
een recht van gebruik en 
bewoning voor.            
Achterliggende idee was 
vooral dat het huis niet 
meer tot de toekomstige 

nalatenschappen van de ouders zou behoren 
en er door de kinderen geen erfbelasting meer 
over de toekomstige, veel hogere, waarde 
hoefde te worden betaald. Er zijn immers tij-
den geweest – zo'n 10 jaar terug nog – dat 
huizen 14% per jaar in waarde stegen. 

Ook toen zaten er al angels aan: de kinderen 
moesten 6% overdrachtsbelasting betalen. 
Over een gemiddeld huis dus € 15.000. Bo-
vendien betaalden de kinderen vaak niet voor 
de bloot-eigendom, doordat de ouders de 
koopsom direct of in enkele jaren kwijtschol-
den.  Dit had tot gevolg dat de kinderen op ba-
sis van artikel 10 van de Successiewet toch 
nog erfbelasting over het huis moesten beta-
len. De wetgever ging er namelijk in deze zo-
genaamde 'fictiebepaling' vanuit dat het huis 
de vermogenssfeer van de ouders in deze si-
tuatie nooit verlaten had: ze hadden geen geld 
voor het huis gekregen en waren er zelf in blij-
ven wonen en er overleden. De kinderen 
moesten alsnog erfbelasting betalen over de 
waarde ten tijde van de rechtshandeling (toen 
ze bloot-eigenaar werden). Als de ouders ove-
rigens  beiden het huis hadden verlaten vóór 
hun overlijden, zou de fictiebepaling niet van 
toepassing zijn. 

Later heeft de wetgever artikel 10 SW nog 

aangescherpt door te stellen dat niet de waar-

de ten tijde van de rechtshandeling maar de 

waarde ten tijde van het overlijden beslissend 

was voor de heffing van de erfbelasting. 

Een tijd lang was deze constructie dus niet 
langer interessant. Tegenwoordig willen 
echter steeds meer mensen het weer, nu 
niet zozeer vanwege de waardestijging, 
maar omdat ze het huis niet willen 
´opeten´ in het verzorgings- of verpleeg-
huis. Maar het moet nu anders. Het kost 
nog steeds overdrachtsbelasting maar 
slechts 2% - dat is al een voordeel. Cruci-
aal is echter dat de ouders geen genots-
recht voorbehouden, maar dat ze gaan hu-
ren van de kinderen tegen een zakelijke 
huur, die volgens de Belastingdienst min-
stens 6% van de WOZ-waarde hoort te 
zijn.  Dus voor een huis van       € 250.000 
komt dit neer op een huur van € 1.250 per 
maand. Omdat de kinderen vaak de koop-
som (WOZ-waarde minus afslag zakelijke 
huur, bijvoorbeeld 73% ofwel € 182.500) 
schuldig blijven aan de ouders en daar-
over ook rente áán de ouders moeten be-
talen, kan de rente gecompenseerd wor-
den met de huur, waardoor de opoffering 
van de ouders – jegens de kinderen – mi-
nimaal is. In het bovenstaande voorbeeld 
zouden de kinderen € 912,50 per maand 
aan rente moeten betalen, en hoeven de 
ouders dus nog maar € 1.250 minus € 
912,50 = € 337,50 per maand aan huur te 
betalen. De ouders hoeven niet bang te 
zijn dat ze door de kinderen uit het huis 
gezet worden want als huurder genieten 
ze een vergaande bescherming. 

 

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

Noordwijk Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 

071-3640100 / 

ckruis@notariskruissweere.nl 

 

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-

3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl 

 

De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen: 

Mevr. M. van Duijn   Parelduiker      1  2201 XE Noordwijk 

hr. P.S. Verhoeven   Groot Hoogwaak 207 2202 TZ Noordwijk 

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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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  071-361266 

                                                             www.beddenspecialist.nl/verkade 

  

 

   Bedden 

Specialist nl 
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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 

DOE UZELF NIET TEKORT, KIES VOOR THUISSUPPORT! 
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OMGAAN MET TABLETS 

8 januari was de 

laatste officiële 

les van onze 

cursus. 

Dit betekent 

niet, dat er geen 

mogelijkheid 

meer is om uw vragen te kunnen stellen of 

nergens terecht kunt met uw problemen. 

Op dinsdagmiddag kunt u langsgaan bij Hes-

ter van de Meent op de receptie van het Tref-

punt of op vrijdagmorgen bij ondergetekende 

op kantoor in De Wieken. Een telefoontje voor-

af is wel gewenst. 

Bij voldoende belangstelling starten wij weer 

met een nieuwe cursus in oktober. 

      Henk van Dijk 

 Ontspanningsyoga in Noordwijk 

Mijn naam is Claudia Beringen. Vanuit Haar-

lem ben ik onlangs verhuisd naar Noordwijk. Ik 

ben werkzaam in de wijkverpleging en ben er-

kend yogadocente, gespecialiseerd in yoga 

voor ouderen en (ex)kankerpatiënten. Ik zou 

graag een groep in Noordwijk starten voor de-

ze doelgroepen. Het accent ligt bij lichte li-

chaamsoefeningen. Ook komt het “zitten met 

aandacht” aan bod. Hierin wordt gewerkt aan 

houding, ontspanning en voelen wart er ge-

beurd met lichaam en geest. De lessen zijn 

niet zweverig. Ik geef yoga voor mensen die 

met beide benen op de grond staan en er mag 

zeker ook ge-

lachen worden 

(graag zelfs).In 

overleg wil ik 

eind januari 

2016 graag ter 

kennismaking 

een (gratis) 

proefles in het 

Trefpunt ge-

ven. Hierna zullen de lessen bij voldoende be-

langstelling wekelijks kunnen plaatsvinden. Af-

gezien van de gratis proefles, kosten de overi-

ge lessen € 7.50 per les. Of u neemt een strip-

penkaart voor € 27.00 (4 lessen voor 3 maan-

den geldig).Regelmatig komen is gewenst. Alle 

oefeningen kunnen in principe op een stoel 

worden uitgevoerd. Hopelijk tot ziens, met 

vriendelijke groet, Claudia Beringen. 

NB. Als u zich aanmeldt (naam, adres, tele-

foonnummer+ vermelding Yoga in Trefpunt) via 

een duidelijk leesbaar briefje in de DBO-

postbus in het Trefpunt oif de Wieken of tel. 

naar het Trefpunt dan zullen wij u informeren 

wanneer de proefles zal worden gehouden. 

NB. Als u zich aanmeldt (naam, adres, tele-

foonnummer+ vermelding Yoga in Trefpunt) via 

een duidelijk leesbaar briefje in de DBO-

postbus in het Trefpunt of de Wieken of tel. 

naar het Trefpunt dan zullen wij u informeren 

wanneer de proefles zal worden gehouden. 

Bloemschikken 

Een bijzonder leuke hobby is het bloem-

schikken, waar het ook gezellig is, 

Elke 2e woensdag van de maand staan de 

tafels klaar voor de deelnemers.  U brengt 

een scherp mesje mee en een schaal, aan-

wijzingen worden gegeven door de instructri-

ce. 

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 gezellig mee. 

De algehele 

leiding is in 

handen van 

Aad 

Passchier, 

telefoon 

3688627. 

Kunt u een 

keertje niet, 

laat het Aad dan weten. Dit i.v.m. het te be-

stellen materiaal. 
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    Belastingaangifte 2015 

Bij veel mensen valt binnenkort weer de be-
kende ‘ blauwe envelop’ in de bus  voor de 
aangifte over 2015.  

Zoals  bekend, bestaat voor ouderen die 
problemen hebben om hun aangifte zelf,  
of via hun kinderen of andere bekenden in 
te vullen, de mogelijkheid hiervoor hulp  
te krijgen van een belastinginvuller van de 
Ouderenbonden.  

Deze vrijwilligers hebben hiervoor een  
gedegen opleiding gevolgd, die speciaal  
gericht is op de normale belastingaangiften 
voor ouderen. Elk jaar, in jan. / febr., wordt 
deze opleiding bij de tijd gebracht op een 
terugkomdag. 

Misschien is deze ‘blauwe envelop’ er wel 
voor de laatste keer geweest, of krijgt u  
helemaal geen ‘blauwe envelop’ meer.  
Dat wil echter niet zeggen dat u geen aan-
gifte moet doen.  Iedereen heeft wel ergens 
gehoord dat de overheid ernaar toe wil alles 
zo veel mogelijk digitaal te gaan doen, en 
zo mogelijk niets meer via de post.  
Ook hierop zijn onze belastinginvullers 
voorbereid. Neem dus s.v.p. contact op met 
uw belastinginvuller ingeval van twijfel. 

In principe wordt de service van de belas-
tinginvullers gratis verleend voor de doel-
groep: leden van de Ouderenbonden, 
met een jaarinkomen tot  € 35.000 ( alleen-
staande) of  € 50.000 ( gehuwden / samen-
wonenden).  

Bij werkelijk gemaakte onkosten ( vervoer, 
afdrukken, dongel etc.) kan een kleine kos-
tenvergoeding ( max. € 12) worden in reke-
ning gebracht. 

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit 
jaar rechtstreeks telefonisch contact op te 
nemen met een belastinginvuller uit onder-
staande lijst of bij de coördinator van uw 
bond. Echter indien deze belastinginvuller 
van uw keuze bv. reeds teveel aanmeldin-
gen heeft, wordt u mogelijk, in overleg,  
door een collega geholpen.  
Wij vragen hiervoor uw begrip. 

N.B. Dhr. van der Meer neemt geen nieuwe 
aanmeldingen meer aan, mede omdat er 
ook nieuwe belastinginvullers zijn bijgeko-
men. 

 

De aangifte gebeurt op dezelfde manier als 
voorgaande jaren, dus op een pc in De Wieken 
of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of bij de belas-
tinginvuller. 

Verder hebben wij begrepen dat de belasting-
dienst enkele wijzigingen invoert: 
-er kan alleen nog maar digitaal aangifte wor-
den gedaan. 
-bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de 
Voor ingevulde Aangifte of VIA 
-de termijn voor de aangifte wordt verlengd tot  
1 MEI 2016, mede omdat deze VIA slechts 
beschikbaar is vanaf 1 maart 2016 ( N.B. dit 
punt moet nog officieel bevestigd worden).  

VIA betekent dat de Belastingdienst vanaf  
1 maart beschikt over een groot aantal gege-
vens die nodig zijn voor het invullen van uw  
belastingaangifte 2015, zoals de jaaropgaven 
van AOW en pensioenen, de WOZ waarde van 
uw woning, uw vermogen per 1 jan. 2015, etc.  

Het downloaden van deze gegevens vergemak-
kelijkt zeer het invullen van de aangifte en de 
kans op fouten wordt sterk verminderd. 

In verband met uw privacy heeft de belastingin-
vuller wel uw toestemming nodig om deze  
gegevens te downloaden. 

Vóór 1 maart 2016 krijgt daarom iedereen een 
brief van de Belastingdienst over het gebruik 
van de vooringevulde aangifte (VIA), waarin 
voor iedereen een persoonlijke machtigingsco-
de (E-herkenningsmiddel) wordt meegedeeld. 
Deze persoonlijke code is nodig om uw gege-
vens te downloaden. Overleg hierover dan 
s.v.p. met uw belastinginvuller, en breng deze 
code mee bij het invullen.  

N.B. Door deze nieuwe procedure wordt de 
reeds jaren gebruikte vijf cijferige code om de 
aangifte te verzenden, overbodig. 

Er zijn ook mensen, die nooit een ‘blauwe enve-
lop’ toegestuurd kregen, maar die wel geld te-
rug horen te ontvangen van de Belasting-
dienst. Dit kan ook zelfs het geval zijn bij  
mensen, die van de Belastingdienst te horen 
hebben gekregen dat zij geen aangifte hoeven 
te doen.  

Op hun AOW of ander pensioen is dan in 2015 
te veel belasting ingehouden, omdat geen reke-
ning is gehouden met een aantal aftrekposten, 
zoals specifieke zorgkosten ( voorheen buiten-
gewone uitgaven) in verband met ziekte. 



9 

Let wel: het spreekt vanzelf dat u daarna zelf 
kunt beslissen alleen dan een aangifte in te 
dienen als u geld terugkrijgt. 

Deze uitgaven hoeven helemaal niet zo 
‘buitengewoon’ te zijn. Boven een bepaalde 
drempel kunt u bv. uw eigen bijdrage voor 
medicijnen, de niet vergoede kosten voor een 
dieet, tandarts, steunkousen, kleding en bed-
dengoed, vervoer naar het ziekenhuis etc... in 
mindering brengen op uw inkomen.  

N.B. Ook giften aan de kerk, goede doelen 
( mits het Algemeen Nut Beogende Instellin-
gen = ANBI betreffen) kunnen boven een be-
paalde drempel worden afgetrokken.  

Op de computer kan in korte tijd worden uit-
gerekend of en hoeveel u zult terugkrijgen. 
De belastinginvullers voeren deze berekening 
graag voor u uit.  

In plaats van de ANBO in Noordwijk, is er nu 
een nieuwe vereniging de  

“Algemene Noordwijkse Senioren Vereni-
ging”  kortweg  ANSV. 

De zelfde belastinginvullers, die u gewend 
bent van de ANBO, werken nu voor de ANSV. 

Nog enkele opmerkingen : 

1)Bij het invullen van de aangifte kan ook 
makkelijk op de computer worden uitgerekend 
of u het correcte bedrag van zorg- en / of 
huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 2015 
en uitgekeerd krijgt in 2016. I.v.m. de wetge-
ving die veranderd is, is dit wel belangrijk, voor 
een aantal mensen zelfs noodzakelijk.  

2) Aan de hand van uw inkomen kan verder 
ook bekeken worden of  u in aanmerking komt 
voor kwijtschelding gemeentebelasting en wa-
terschapslasten, N.B. De ( vroegere) jaarlijkse 
gemeentelijke tegemoetkomingen van € 100 
( vrije tijd voorziening) en € 250 ( bijdrage 
chronisch zieken / ouderen) zijn in 2015 ge-
schrapt. Wij hebben begrepen dat de gemeen-
te bezig is een nieuwe regeling te ontwerpen 
ter compensatie hiervan. Op dit moment zijn 
de details hiervan nog niet volledig bekend. 

3) Indien u bij de belastinginvuller een tele-
foonbeantwoorder krijgt, spreek dan s.v.p. dui-
delijk uw naam en tel. nr. in. U wordt dan te-
ruggebeld. 

4) Ook ouderen die ( nog) geen lid zijn van 
een ouderenbond worden geholpen. Er wordt 
hen wel gevraagd lid te worden. 

 

De Belastinginvullers van de Ouderenbonden  in Noordwijk zijn: 

Coördinator: namens de ANSV: 

Tiny v.d. Wollenberg      tel.: 36 211 32  

Cees Hamburger   tel.: 36 199 54 

Ton Ouwehand       tel.: 36 186 38 

Froukje Vriezema        tel.: 36 160 43 

Coördinator: namens de KBO: 

Froukje van den Ende         tel.: 06 47512472  

Cees van Dam        tel.: 36 113 18  

René Hellemans   tel.: 36 206 28           s.v.p. overdag bellen. 

Hans van der Hoeven  tel.: 36 104 20           ook mob. nr. 06-53632100 

Aad van der Meer               tel.: 36 143 56 

Jan Verkade         tel.: 36 487 09 

Ria van Kesteren   tel.: 36 119 95           ook mob. nr. 06-20482321  
Coördinator: namens de PCOB : 

Berend Ike    tel.: 36 123 70        overdag: 06-40043709.. 

Harm Meijers           tel.: 36 106 04 

Teun Meijvogel           tel.: 36 460 37  
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    Agenda Februari 2016       

Dag Datum Activiteit Accommodatie Tijd Org. 

Alle werkdagen Happy Hour Koffie drinken, lezen en praten Trefpunt+Wieken 09.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop/soos Wieken 09.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop/soos Trefpunt 09.00 DBO 

Maandag 1/8/15/22/29 Computer inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 1/8/15/22/29 Schilderen/aquarelleren Wieken 09.30 DBO 

Maandag 1/8/15/22/29 Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 8. DBO vergadering Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 8. Damesbingo Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23 Biljartcompetitie Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 2/9/16/23 IPAD en Macbook Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23 Frans conversatie groep 1 Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23 Aqurelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23 Handvaardigheid Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 2/9/16/23 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23 Country-Line-Dance Wieken 19.30 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23 Yoga (Hatha-Yoga) DPOgebouw ** 10.00 DBO 

Dinsdag 9. Fotografie Wieken 10.00 ANSV 

Dinsdag 16. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 23. Maandblad Trefpunt 09.30 ANSV 

Woensdag 3/10/17/24 Tafeltennis TOVzaal*** 10.00 DBO 

Woensdag 10. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 10. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 3/10/17/24 Yoga (Hatha-Yoga) DPOgebouw** 10.30 DBO 

Woensdag 3/10/17/24 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 3/10/17/24 Klverjassen, sjoelen, koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 3. Postzegelruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 3/10/17/24 Volksdansen Trefpunt 15.30 DBO 

Donderdag 4/11/18/25 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 4/11/18/25 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 4/11/18/25 Schilderen/tekenen Wieken 14.00 DBO 

Donderdag 4/18. Kaarten maken Wegens ziekte in Febr. Niet. 

Donderdag 4/11/18/25 Competitie klaverjassen Wieken 13,45 DBO 

Donderdag 4/11/18/25 Galm-sportstimulering* Stijntjesduinstraat 19.00 DBO 

Donderdag 11/25. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Vrijdag 5-12-19/26 Frans conversatie groep 2 Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 5-12-19/26 Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 26. Bowling Bowlingcentrum 14.00 ANSV 

Zaterdag 13/27. Competitie klaverjassen+biljartsoos Trefpunt 13.30 DBO 

            

    Informatie ANSV actitieten 071-3614198     

    Informatie DBO actitieten 071-3614198     

* Galm sport Stijntjesduinstraat       

** Yoga DPO gebouw Hoogwakersbosstraat 12, 1e verdieping     

*** TOV Achter Maria ter Zeekerk Hs ter Duinstraat     

   informatie  071-3614198       
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Betaling Contributie 2016 

Gelijktijdig met uw maandblad ontvangt u deze maand een brief met het verzoek om de contri-

butie over te maken naar onderstaand banknummer van de ANSV. 

Velen hebben ons al diverse keren benaderd met de vraag hoe de contributie betaald zou kun-

nen worden. Nu is het zover dat bank en banknummer bekend zijn en verzoeken wij u om zo 

snel mogelijk uw contributie over te maken aan onderstaand banknummer.. 

Door het oprichten van een nieuwe Vereniging heeft dat als consequentie, dat er geen geld 

meer in kas is. Alle gelden zijn we kwijtgeraakt aan de ANBO. Op de lange termijn voorzien we 

geen problemen, maar op de korte termijn is dat wel lastig. We willen uiteraard alle evenemen-

ten en activiteiten voortzetten en daar is nu eenmaal geld voor nodig. Vandaar het verzoek om 

de contributie zo snel mogelijk over te maken.  

De contributie bedraagt € 20,00 p.p. Is uw echtgenoot/partner ook lid, dan bedraagt de contribu-

tie € 30,00 voor u samen. Dit bedrag kunt u storten op rekeningnummer:  

NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk, o.v.v. contributie 2016. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur.        # 

 

Mensen in de stad kampen 21% vaker met angst-

stoornissen en liefst 39% vaker met depressie. En 

dat terwijl de trek naar de stad nog lang niet ten ein-

de is. 

Dat buitenlucht en beweging gezond zijn, weet ieder-

een. Dus waarom wordt het niet op recept voorge-

schreven? Een voor de hand liggend idee wellicht, 

maar het gebeurd nog veel te weinig: wandelen met 

de huisarts. 

Dianne Jaspers, huisarts in Barneveld ziet wel een 

verandering in de mentaliteit: het besef begint te ko-

men, nu moeten we doorpakken. 

In Barneveld zijn ze dan ook al begonnen. Groepjes 

patiënten wandelen tweemaal per week onder bege-

leiding van een huisarts en/of een andere medische 

expert terwijl ze onderweg tips krijgen om hun ge-

zondheid te verbeteren. 

 

 

Toen Jaspers en haar collega’s met hun experimenten 

begonnen, was groenbeleving niet het uitgangspunt. “Ik 

weet heel weinig van groen af, wij steken het vanuit de 

gezond in, vanuit de bweging. Wij hebben te maken met 

een grote groep inactieve patiënten die teveel binnen 

zitten. Dan kun je hen vertellen dat ze meer naar buiten 

moeten, maar dat werkt vaak niet. Het wordt dan te vrij-

blijvend.  Ze hebben dat duwtje in de rug nodig” 

IVN (Instituut voor natuureducatie) gaat in gesprek met 

Dianne om te kijken hoe we haar wandelingen kunnen 

combineren met  

IVN Biowalking. 

        Wandelen met de huisarts 
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Op 15 december werd in de "De Wieken" de 
laatste ronde gespeeld van het kersttournooi 
van de dinsdaggroep biljart. In die laatste 
ronde moest de beslissing vallen wie zich 
kon laten huldigen als kerstkampioen. Voor 
aanvang waren er wel 4 deelnemers die 
kansen maakten op de titel. Steeds was de 
strijd het hevigst tussen Arnold Geerlings en 
Kees v.d. Berg. Zeker al 5 weken wisselden 
beiden zich af in de koppositie, maar gaan-
deweg echter staken ook nog de "outsiders" 
Martin de Ridder en Cor Glasbergen de kop 
op. Dat bleek uiteindelijk vergeefs want het 
eerder genoemde tweetal wisten de "runner-
ups" voor te blijven al was het verschil mini-
maal. 

In de eindstand staat Kees slechts 1 punt 
voor op Arnold. Daarachter eindigden Martin 
en Cor gedeeld op een derde plaats ook 
met maar 1 punt verschil op de nr twee. Het 
verschil in moyenne was in het voordeel van 
Martin zodat hij met de derde prijs aan de 
haal ging, Cor en de overigen met lege han-
den achterlatend. 

Dat Kees van der Berg het toernooi won zal 
hem zeker genoegen doen. Ooit verzuchtte 
hij: "Ik ben er vaak zo dichtbij geweest, maar 
het zou toch leuk zijn om eens een keer in 
de prijzen te vallen"... Nou dat is dan nu een 
feit en het is hem van harte gegund.  

Jammer was het dat Sjaak de Mooij wegens 
gezondheidsklachten de laatste 3 rondes 
niet meer kon meespelen. Helaas duren zijn 
klachten nog voort nu het toernooi om het  
club- kampioenschap intussen is hervat. 
Hopelijk zal er een spoedig herstel intreden. 
Het gevolg ervan was dat zijn resterende 
wedstrijden in het kersttoernooi niet werden 
gespeeld en gewonnen werden gegeven 
aan de respectievelijke tegenstanders. Zo 
werd besloten omdat op dat moment al 
meer dan de helft van het toernooi was ge-
speeld. 

Voor de volledigheid nog even de eindstand 
van dit Kersttoernooi: 

 

Nu wordt het toernooi om het clubkampi-
oenschap hervat wat later weer zal worden 
onderbroken voor het Paastournooi.  
 

Tom Braams 

Kees vd Berg kampioen kersttoernooi biljarten 

Handwerkgroep 
 

Creativiteit is een manier om heerlijk jezelf te 

zijn, te doen en maken wat 

je zelf wilt. En creatief 

zijn…….dat kan iedereen. 

Er zijn veel mogelijkheden, 

borduren, haken of breien. 

De keuze is aan u. Eigen 

ideeën zijn van harte welkom. In deze hand-

werkgroep bepaald iedereen zelf wat er ge-

maakt gaat worden. Maar belangrijk is ook  

gezelligheid. Daarom komen deze handwerk-

groepen op dinsdagmiddag tussen 13.30 en 

16.00 uur bijeen en worden verschillende ont-

werpen gemaakt. Het zijn creatieve en  

gezellige groepen. Cursusleidster Nel van der 

Meer staat u graag te woord. 

Sportprojecten 

Een project in het kader 
van Meer Bewegen 
Voor Ouderen (MBVO) 
wordt gegeven in de 
gymzaal aan de Stijn-
tjesduinstraat.  

Elke donderdagavond 
van 19.- tot 20.00 uur.  De leiding is in han-
den van een ervaren docente, opleiding sport 
en bewegen, die op enthousiaste wijze het 
sporten voor ouderen stimuleert. Na een war-
ming- up wordt een sport beoefend. Elke 
week een andere sport, badminton, slagbal, 
volleybal en nog veel meer. Het sporten 
wordt afgesloten met een cooling-down be-
staande uit rek- en strekoefeningen. Heeft u 
belangstelling ga gerust eens kijken, u bent 
van harte welkom. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=XunxWj9zP76ufM&tbnid=kpMlwhHSjTgquM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kbohilvarenbeek.nl/activiteiten2.html&ei=Xi6yUc7HN_TJ0AWtyICQCA&bvm=bv.47534661,d.d2k&psig=AFQjCNGLOc-mpNUMi6EBevS2TfjqHV2L
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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   a.i.             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 WMO Platform/ koken:   Ton Donders     3614981 

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand 

Bestuurslid activiteiten     Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Algemeen bestuurslid:     Co Hogenhuis     3688618 

Berichten maandblad:     Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn   Cees Hamburger        3619954       

          

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 

Ria van Kesteren-Datema     071-3611995 datema@live.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 

Ria van Kesteren-Datema     071-3611995 datema@live.nl 

Web-master:   

Henriëtte van der Gugten     071-8884884 info@ansv.nu 

Webadres:       WWW.ANSV.NU 

Gerda Buis       Facebook pagina. 

Maakt u gebruik van het emailadres? Let dan op de laatste 2 letters: info@ansv.nu. 
 

Ledenadministratie:   

Ton Ouwehand Hoofdstraat 3c    2202 ES    071-3618638    floriston@hetnet.nl  

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

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:datema@live.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:datema@live.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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Hotel “De Ossewa”** 

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 



15 

   

  

                                                                                                                

 



16 

 

 

Bollenvelden Noordwijk Binnen 

 Strandafgang Noordwijk Zee 


