Het maandblad voor
Senioren
in Noordwijk en omliggende plaatsen

Juni/juli 2016

Voor zorg
die rekening houdt met uw agenda

ANSV(ee)

De Thuiszorgers b.v.~ Bronckhorststraat 21 ~

Doet u met ons

2201 KT NOORDWIJK

mee?

Tel: 06-10638838 / 06-10638283
Fax 071-3616246
E info@dethuiszorgers.nl ~www.dethuiszorgers.nl

Uitvaartverzorging

Patisserie en chocolaterie

Begraven-cremeren

A . van der Berg

Banketbakken is een vak,
Dat proeft u bij George Vis
Prins Bernhardstraat 49

Zoutmanstraat 37

Noordwijk

Tel.: 071-361 68 89

2202 LM Noordwijk

Tel. 071-3612974

Fax: 071-362 47 74

Krijn van der Bent,
Admiraal – de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.
Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel.

Keurslager

Verstand van lekker eten.

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

Wist u dat wij ook cateren, zo leveren wij
verschillende opgemaakte salades en luxe hapjes.
Maar ook een buffet of koken op locatie doen wij
graag.
Geef ons eens een belletje voor meer informatie.
Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk, 071-3612720
www.vanderbent

Joop Faase

Glas, verf, lijsten en behang

Joop Faase b.v.

De verfspecialist

Televisie-en radio speciaalzaak

Sint Jeroensweg 23
Noordwijk

Koelkasten en wasautomaten
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk,

Tel. 071-3612352

Tel. 071-3613558
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Van de bestuurstafel
In ‘De Senior’ van deze maand vindt u activiteiten informatie voor de komende twee
maanden. Bewaar dit blad met informatie
over activiteiten in de maanden juni en juli
dus goed.
In de maanden juni, juli en augustus zijn er
minder activiteiten in het Trefpunt
en De Wieken maar u hoeft echt
niet stil te zitten.
U kunt tot voor en na de vakantiesluiting van de accommodaties
gebruik maken als u er even uit wilt gaan, een
lekker bakje koffie drinken, een praatje maken, lezen of een boek uitzoeken. Fijn als er
belangstellenden zijn. Sluiting van het
Trefpunt is van
10 tot 31 juli en
de Wieken is
van 1 tot 21 augustus niet beschikbaar.
Verder zijn er een aantal activiteiten die doorgaan, dat is o.a. de bingo. Georganiseerd
worden deze middagen door de gezamenlijke
ouderenbonden en afwisselend gehouden in
de Wieken en het Trefpunt. U vindt in dit blad
de data en accommodatie waar de bingo zal
plaatsvinden.
Verder kunt u desgewenst op dinsdagmiddag
schilderen in het Trefpunt. Tot de zomersluiting staat Els van Meurs klaar om u met raad
en daad bij te staan. De zomer cursus is inmiddels begonnen maar als u nog wilt deelnemen is het geen bezwaar. U betaald dan gewoon per keer.
De zomer is natuurlijk een prachtige tijd om
foto’s te maken. Janneko Giezen is op de
tweede dinsdagmorgen in juni present om u
tips en aanwijzingen te geven om mooie en
sprekende foto’s te maken. Geweldig leuk als
de resultaten van uw productie steeds beter
worden.
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Voor de klaverjassers worden op woensdagmiddag de tafels klaargezet om een
middag gezellig te kaarten. Er is dan
geen competitie maar vrije inloop. Zit u
zich dus thuis te vervelen dan kunt u gezellig kaarten of op de biljarttafel de ballen laten rollen voor een
Enerverende wedstrijd.
Tijdens de zomermaanden gaan de deelnemers aan de koersbal richting Groot
Hoogwaak om daar het liefst met mooi
weer een middag gezellig jeu de boules
te spelen. Bij slecht weer kunt u bij Greet
informeren of het doorgaat.
Elders in dit blad vindt u informatie betreffende nieuwe activiteiten maar ook
de reeds bekende activiteiten worden
beschreven. Leuke en interessante bezigheden waar u een leuk tijdverdrijf
kunt vinden.
Gelijk met het maandblad ontvangt u
een inschrijfformulier voor deelname
aan de activiteiten tijdens de wintermaanden. Voor een aantal activiteiten is
het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Er
zijn echter ook activiteiten waar u zich
niet voor hoeft aan te melden. De organisatoren van het bloemschikken stellen
het zeer op prijs wanneer u zich afmeldt
als u een ochtend niet
kunt deelnemen. U begrijpt natuurlijk dat het
voor de inkoopster erg
vervelend is wanneer
er veel materiaal overblijft.
Ik wens u mede namens de bestuursleden een fijne zomertijd toe met mooi
prettig weer en vooral niet al te warm. U
weet natuurlijk dat in een warme periode
u genoeg moet drinken, dat wil niet zeggen liters koffie maar gewoon water.
Hennie Meeuwenberg, voorzitter

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
De "Jubelton"
Kinderen die tussen 1
januari 2010 en 31 december 2014 de schenking van € 25.000 hebben gehad of die van €
50.000 voor de eigen
woning, hebben géén
recht meer op de aanvulling tot € 100.000!
Ook geen bonus, er geldt voor hen geen enkele faciliteit behalve de jaarlijkse schenking
(van circa € 5.200).

In een eerdere column vertelde ik u al dat in
2017 de schenking van € 100.000 (uit te betalen voor de eigen woning) terugkomt.
Mensen die het tussen 1 oktober 2013 en
31 december 2014 vergeten zijn, of geen
kinderen hadden met een eigen huis of aankoopplannen terzake, kunnen alsnog hun
slag slaan.
De schenking geldt in 2017 alleen voor begiftigden tussen de 18 en 40 jaar. Anders
dan eerder werd aangekondigd, hoeft het
niet per se een kind van de schenker te zijn.
Het mag ook een kleinkind, zus, neefje van
de schenker, of willekeurig wie zijn, mits tussen 18-40 jaar oud.

Kinderen die vóór 1 januari 2010 de schenking van € 25.000 hebben gehad en daarna
niets meer tot en met dit jaar 2016, kunnen
dit in 2017 aanvullen met maximaal € 27.567.
Kinderen die vóór 1 januari 2010 de schenking van € 25.000 hebben gehad, én deze in
2016 nog aanvullen met de standaard aanvulling voor de eigen woning tot € 50.000,
kunnen in 2017 een beroep doen op nog een
extra vrijstelling van € 46.984.

De wetgever heeft echter een zeer ingewikkelde en vreemde overgangsregeling bedacht voor kinderen die in het verleden de
éénmalig verhoogde vrijgestelde schenking
gehad hebben, die tot gevolg kan hebben
dat in een gezin met kinderen die op verschillende tijdstippen schenkingen gehad
hebben, ieder kind anders wordt behandeld.
Omdat het voor sommige situaties van belang is dat er in 2016 al actie ondernomen
wordt(!), probeer ik u reeds nu in het kort de
regeling uit te leggen. Voor het gemak ga ik
daarbij uit van ouders als schenker en kinderen als begiftigden.

Ten slotte kinderen die tussen 1 januari 2015
en 31 december 2016 de schenking van €
25.000 gehad hebben, kunnen in 2017 de extra vrijstelling van € 46.984 claimen maar dus
nooit meer de € 100.000 vullen. Is er tot nu
toe nog niets geschonken, kun je dus beter
wachten tot 2017 mits de kinderen dan nog
steeds jonger dan 40 jaar zijn.
Twijfelt u hoe het bij u precies zit, aarzel dan
niet en kom langs voor een advies. Dit is zolang er geen vervolgwerkzaamheden zijn,
voor u kosteloos.

Als u tot nu toe nog geen schenkingen aan
kinderen gedaan heeft en ze zijn alle (ruim)
onder 40 jaar, kunt u beter wachten tot 2017
met het doen van enige schenking. Voor
kinderen die niets gehad hebben, geldt in
2017 de € 100.000 vrijstelling waarvan €
25.449 vrij besteedbaar. Bovendien mag de
schenking ten behoeve van de eigen woning gespreid worden over maximaal drie
opeenvolgende jaren, mits het betreffende
kind tot en met de laatste schenking jonger
is dan 40 jaar.

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te
Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 0713640100 / ckruis@notariskruissweere.nl
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Therapie “AanZee”
Prins Bernhardstraat 55
2202 LG Noordwijk

Fysiotherapie

Uw wijkpraktijk voor Noordwijk aan Zee

fysiotherapie

tel 071-3646545

sportfysiotherapie

Podoposturale therapie

tel 071-3646545

individueel aangepaste inlegzolen tegen rugklachten

Pedicure

Diabetische voet

tel 06-49778446

Reumatische voet

Schimmeldiagnostiek
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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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CURSUS BRIDGE VOOR

Website ANSV

BEGINNERS

Het bestuur van ANSV is blij en trots op het
aantal leden dat zich na de oprichting heeft

Bridge is een spannend en boeiend kaart-

aangemeld. Met 625 leden zijn wij een vere-

spel waaraan

niging die ertoe doet!! Tegenwoordig heeft

je veel plezier

een echte vereniging ook een website en die

kunt beleven.

hebben wij ook! Het webadres is:

Bij bridge speel
je samen met
je partner die
tegenover je zit
tegen twee tegenstanders. Iedereen kan
bridge leren. Omdat je steeds tegen
andere paren speelt, is bridge een sociale

www.ansv.nu. Let goed op die laatste 2 let-

sport. Je ontmoet veel verschillende men-

ters want die zijn écht .nu!!

sen en je kunt het overal en tegen iedereen

Dit is de beginpagina van de website. Dat

spelen. De spelregels zijn wereldwijd

wordt meestal de ‘home page’ genoemd.

hetzelfde. Al vanaf les één zit u met de kaar-

In de bovenste gele balk wordt een menu

ten in de hand en leert u het spel spelenderwijs.

getoond. Klikt u op een van de onderwerpen
dan opent zich een submenu: Bijvoorbeeld:

U kent vast allemaal wel iemand

OVER ANSV:
Waarom ANSV
Het bestuur
De medewerkers NIEUWS
Als er nieuws te melden is, wordt dat onder
deze knop geplaatst.
ACTIVITEITEN
deze pagina is nog in oprichting
PUBLICATIES
archief van het maandblad ‘De Senior’
AANMELDEN
Aanmeldformulier
LEDENSERVICE
Interessante informatie b.v. hoe en wat over
rijbewijskeuring, mantelzorg en WMO
LINKS
Hier vindt u meerdere link, knoppen die bij
aanklikken meteen een website openen

die bridget en diegene doet het
vast met veel plezier!
Hebt u allemaal wel eens gedacht: ik zou
het ook wel willen leren? Neem dan nu uw
kans want dit jaar start een nieuwe beginnerscursus onder leiding van Lies de Mei.
Het minimaal aantal deelnemers om deze
cursus te starten is 8- en het maximum is 12
personen. De cursus bestaat uit 12 lessen
en wordt gegeven in Het Trefpunt op woensdagochtend. De cursus start op woensdag 5
oktober, aanvang 10 uur. De kosten bedragen €30,-- voor de hele cursus.
De lessen worden gegeven aan de hand

De website wordt regelmatig bijgewerkt.

van het boekje bridge voor beginners. U
kunt zich opgeven bij Lies de Mei, tel. 0171-

Webmaster is Henriëtte van der Gugten.
7
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Sierraden maken
Vanaf maandag 15 augustus 2016 zal er van

Les 3 ma. 10-10-2016: het maken van een

13.30-15.30 uur gestart worden met een

armband met slot of geregen op elastiek en

maandelijkse sieradenworkshop

een paar oorbellen voor oren met gaatjes.
Les 4 ma. 14-11-2016: breng uw eigen oude/kapotte sieraden mee. We knippen alles
kapot en pimpen ze op tot een fraai nieuw
sieraad.
Les 5 ma. 12-12-2016: zelf kralen maken
van Fimo-klei. Afbakken in de oven thuis
30 minuten op 110 graden. Daarna maken
we hier bijv. een ketting van.
Les 6 ma.16-2-2017: onderwerp samen te

Deze workshop zal gegeven worden in het

bepalen. Een feestketting? Een ketting met

Trefpunt door Yvonne Brunningmeijer. Zij

hanger in kleur kralen afgestemd op de

heeft ruim ervaring met het maken van siera-

hanger? Of snijden wij een kurk in plakjes

den en leert u in een paar eenvoudige stap-

en maken daar mooie kralen van? De keus

pen om de mooiste sieraden zelf te maken.

is aan u. Ook van behangpapier kunnen

Zij zorgt voor alle materialen, draad/elastiek,

we leuke kralen maken.

(glas)kralen, slotjes, hangers, lijm etc. Yvonne

Als er voldoende animo is kan deze work-

neemt diverse voorbeelden mee.

shop ook in 2017 een vervolg krijgen.

Voor een kinderketting kunnen we gebruik

De kosten voor deze cursus is 24 euro in-

maken van goedkope plastik kralen. Daarna

clusief alle benodigde materialen. De kos-

werken we alleen met mooie dure glaskralen,

ten dienen vooraf betaald te worden (liefst

parels, hout, Swarowski-kristal. Iedere deelne-

gepast).

mer ontvangt het blad met 40 tips om zelf sie-

U kunt zich aanmelden bij Yvonne Bruning-

raden te maken.

meijer via de mail: yvmabr@gmail.com of

Les 1 ma. 15-8-2016 : Wij beginnen met een

via de telefoon 06-29484626 of bij de re-

kennismakingsrondje en de vraag wie al wat

ceptie van het Trefpunt.

ervaring heeft om zelf sieraden te maken.

Geef uw naam, adres, telefoonnummer en

Benoeming van de materialen. Het maken

e-mail adres op.

van een eenvoudige ketting in 1 kleur en leren

Aanmelden graag voor 7 juli 2016. U

hoe je een slotje moet bevestigen.

kunt zich aanmelden voor alle 6 de lessen

Les 2 ma. 19-9-2016: het maken van een

of voor een losse les.

ketting in meerdere kleuren of een dubbele

Voor meer informatie kunt u ook met haar

ketting.

bellen.
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Wandelvoetbal
Wandelvoetbal
Langs de zijlijn
kijken naar een
voetbalwedstrijd
van een kleinzoon, het stimuleren met aanmoedigingen
was de taak voor Opa en Oma. Gewonnen
wedstrijd dan was het samen juichen en bij een
verloren wedstrijd moest er getroost worden.
Het kan nu anders worden, kleinkinderen langs
de zijlijn en Opa in het veld in een voetbalwedstrijd met totaal andere regeltjes. Bij het voetbal lange snelle counters en aanvallen. Bij het
voetbal gespeeld door senioren zijn er geen
snelle rushes en slidings te zien. Het is wel de
bedoeling dat er doelpunten gemaakt worden
maar dat zijn dan doelpunten die ontstaan uit
combinaties en opstellingen.
Het voetbal dat senioren spelen heet wandelvoetbal. Een rare term want vroeger was het
geen compliment als een wedstrijd met wandelvoetbal werd vergeleken.
Walking footbal werd in
2011 bedacht door de
Engelse profclub Chesterfield. Bij dit spel staat
er geen keeper in het
doel, er mag onder
geen beding hard worden gelopen. Gaat een
speler wel hard rennen
dan krijgt de tegenstander een vrije trap toegewezen, Verder zijn slidings en agressief lichamelijk contact verboden.
De bal mag niet hoger
komen dan de gemiddelde heuphoogte.
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De teams bestaan uit zes of zeven spelers
maar deze spelregel is nog niet officieel
vastgesteld.
Het doel van deze wedstrijden is de senioren te laten bewegen. Verder de sociale
contacten uitbouwen want voor, tijdens de
rust en vooral na afloop worden voor- en
nabeschouwingen gehouden.
Waarom dit artikel?
Op voorstel van SJC, WSN en DBO willen
bovengenoemde verenigingen in september een wedstrijd organiseren voor senioren die in een wedstrijd wandelvoetbal hun
kunnen en vaardigheden kunnen vertonen.
Elke liefhebber kan zich voor deze sport
opgeven.
Voor ons, het DBO, een prachtig initiatief
dat we gaarne willen uitwerken.
Belangrijk is dan natuurlijk de vraag of er
genoeg liefhebbers zijn. Belangstellenden
kunnen zich vanaf beging augustus aanmelden bij de verschillende besturen of bij
de receptie van het Trefpunt.

Biljartcompetitie
Dankzij een uitstekende eindsprint is
Kees v.d. Berg de clubkampioen van het
seizoen 2015-2016. Het clubkampioenschap is het belangrijkste toernooi van
de "dinsdag biljarters". Het toernooi
wordt gespeeld gedurende het hele seizoen, dus vanaf september tot eind april.
Het wordt onderbroken door het kersten paastoernooi. In totaal strijden de
spelers 3 keer tegen elkaar.
Aan het begin van het seizoen tot
ongeveer halverwege het tweede
deel verkeerde Kees nog in de
onderste regionen, maar in het
derde deel bleef hij ongeslagen
en slaagde erin om 2 bonuspunten te vergaren. Bonuspunten
worden verkregen als het moyenne in minder dan 20 beurten wordt gehaald. In totaal scoorde Kees daardoor
liefst 14 punten en liet daarmee de concurrentie nipt achter zich.

De complete eindstandenlijst is:
gesp.
1
Kees vd Berg
18
2
Arnold Geerlings
18
3
Martin de Ridder
18
4
Tinus de Ridder
18
5
Cor Glasbergen
18
6
Tom Braams
18
7
André v Polanen
18

pnt
22
21
20
20
17
17
13

De biljarters zijn nu begonnen aan het
drie bandentoernooi dat tot eind mei in
beslag zal nemen. Het sluitstuk van het
seizoen 2015-2016 is het zomertoernooi dat bestaat uit het verkort spelen
van drie spelsoorten t.w. normaal libre,
bandstoten en drie banden per wedstrijd.

Uitverkoop
H en A mode presenteert de uitverkoop van de zomer/voorjaarscollectie in het Dienstencentrum
Het Trefpunt aan de Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee .
H en A verkoopt sinds 18 jaar mode voor modebewuste senioren en presenteert de modeshows
speciaal op een gewenste locatie.
Dit modehuis houdt een uitverkoop van aantrekkelijke geprijsde zomer/voorjaarcollectie

op 25 juni
in het Dienstencentrum Het Trefpunt aan de Schoolstraat 2 in Noordwijk

Het volgende maandblad.
Het blad juni/juli ligt nu voor u, het volgende maandblad wordt eind juli gedrukt en dat
is dan de editie augustus/september. Op 26 juli wordt het blad gesorteerd naar de
verschillende wijken. Tegen half twaalf staan de zakken met bladen voor de bezorgers
klaar. Mocht u, bezorger van ons blad, in die tijd met vakantie zijn wilt u dit dan aan
ons doorgeven.
Bij voorbaat hartelijk dank.

De afgelopen maand is ons het volgende lid ontvallen:
Dhr. P.. van Duin

Groot Hoogwaak 1

2202 TG Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte .
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Gezellig op stap met ANSV Noordwijk.
Geschiedenis, bereiding, kwaliteit, proeven,
toepassingen ……. alles komt aan de orde
en vragen staat vrij. ……
Omstreeks 13.00 uur wordt u verwacht bij
restaurant de Eendrachtshoeve in Zuid Beijerland. Na een heerlijke koffietafel met kroket
gaat u op weg naar het eiland Tiengemeenten

Het bestuur is blij met een nieuwe vrijwilligster: mevrouw Olga Klene. Vooral omdat Olga
bereid is gevonden om een reisje te organiseren voor de leden van ANSV. Dat reisje staat
gepland voor 28 september a.s. en brengt
ons naar het eiland Tiengemeenten. Hieronder vindt u meer informatie.
Marsepein en Rien Poortvliet

Dit is alleen mogelijk met een pont (momenteel nog
niet overdekt). Uw groep wordt gesplitst. Eén
groep gaat naar het Rien Poortvliet museum
en de andere naar het landbouwmuseum.
Met een gids wordt u rondgeleid. Hierna
wordt er gewisseld. Na afloop gaat u met de
pont weer terug naar het vaste land. In het
restaurant kunt u (voor eigen rekening) nog
een consumptie gebruiken.
Vertrektijd: Trefpunt 08.15 uur, Groot
Hoogwaak 08.30, van de Mortelstraat 8.30.
Thuiskomst: 18.00 uur
Verzorging: 2 x koffie/thee en arrangement
bij chocolade/marsepein van Noppen Koffietafel met kroket entree landbouw en Rien
Poortvlietmuseum met gids rondleiding Overtocht met pont.
Kosten per persoon:
€50,00 contant te betalen.
Rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen
mee. Degenen die met een opvouwbare rolstoel meegaan dienen wel gewoon naar een
stoel te kunnen lopen en op een stoel te kunnen zitten.
Er is plaats voor maximaal 54 deelnemers.
Deelname is op volgorde van inschrijven.
Datum voor inschrijving woensdag 6 juli van
10 tot 12 uur in het Trefpunt.

Het eiland Tiengemeenten is van Natuurmonumenten, één van hun allermooiste bezittingen en een ontzettend leuke dagtochtbestemming. Met de pont steekt u over naar een
stukje ongerepte natuur, hier heerst nog de
rust zonder het drukke autoverkeer en lopen
Schotse Hooglanders vrij rond. Tiengemeten
is de perfecte plek voor het Rien Poortvliet
Museum, hier zou hij zelf gewoond kunnen
hebben.
Er zijn in dit museum veel van zijn prachtige
schilderijen en tekeningen te zien. Vlak naast
het Rien Poortvlietmuseum is het landbouwmuseum over de mechanisatie van 19201955, de ouderwetse machines en gereedschappen it Rien's
schilderijen en tekeningen. U wordt
rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers, veelal geboren
in de streek. Voordat u de Tiengemeenten
gaat bezoeken wordt u bij chocolade atelier
van Noppen ontvangen voor een marsepein
demonstratie. Na heerlijke kopjes koffie of
thee met een ‘spécialités de la
maison’ (gebakje) kijkt u de patissier op de
vingers. Hij neemt u mee in de wereld van de
marsepein.
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De reiscommissie.

Agenda van activiteiten

Juni 2016.
Dag
Alle werkdagen
Alle werkdagen
Woensdag

Datum
niet op di+do.mo
gesloten10-31/juli
1-8-15-22-29

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

1-8-15-22-29
1-8-15-22-29
1-8-15-22-29
2-9-16.
2.
2-9-16-23-30
3-10-17-24

Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

6-13-20-27
7-14-21-28
7-14-21-28
7-14-21-28

Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag

14.
21.
25.

Activiteit
Biljart inloop / soos
Biljart inloop / soos
Bridge "Oudt Noordwijck"
vrije inloop
Yoga (Hatha)
Klaverjassen vrije inloop
Volksdansen
Gymnastiek
Bingo
Galm sportstimulatie
Bridge "Oudt Noordwijck"
vrije inloop
Computer inloop
Yoga (Hatha)
Schilderen-aquarelleren
Klaverjassen competitie
vrije inloop
Foto cursus
Literaire leeskring
Modeshow
uitverkoop

Accomm.
Wieken
Trefpunt
Wieken

Tijd
10.00
10.00
13.30

Org.
DBO
DBO
DBO

DPO gebouw
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Stijntjesduinstr.
Trefpunt

10.30
13.30
15.30
10.30
14.00
19.00
13.30

DBO
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO

Trefpunt
DPO gebouw
Trefpunt
Wieken

10.00
10.00
13.30
13.45

DBO
DBO
DBO
DBO

Trefpunt
Wieken
Trefpunt

10.00
10.00
10.00

DBO
DBO
DBO

Accomm.
Wieken
Trefpunt
Trefpunt

Tijd
10.00
10.00
13.30

Org.
DBO
DBO
DBO

Trefpunt
DPO gebouw
Trefpunt
Wieken
DPO gebouw
Wieken

10.00
10.00
13.30
13.45
10.30
13.30

DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO

Trefpunt
Wieken

14.00
13.30

DBO
DBO

Wieken

14.00

DBO

juli 2016.
Dag
Alle werkdagen
Alle werkdagen
Vrijdag

Datum
niet van 1 tot 21 aug.
gesloten10-31/juli
1-8.

Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

4.
5-12-19-26
5.
5-12-19-26
6-13-20-27
6-13-20-27

Donderdag
Vrijdag

7.
15-22-29

Donderdag

21.
Trefpunt
Wieken

Activiteit
Biljart inloop / soos
Biljart inloop / soos
Bridge "Oudt Noordwijck"
vrije inloop
Computer inloop
Yoga (Hatha)
Schilderen-aquarelleren
Klaverjassen competitie
Yoga (Hatha)
Bridge "Oudt Noordwijck"
vrije inloop
Bingo
Bridge "Oudt Noordwijck"
vrije inloop
Bingo
Zomersluiting
10 juli tot 31 juli 2016
31 juli tot 21 augustus2016



Informatie activiteiten ANSV tel. 071-3614198



Informatie receptie ‘t Trefpunt 071-7114334
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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 WMO Platform/ koken:

Ton Donders

3614981

Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3618638

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

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

Henriëtte van der Gugten

071-8884884

info@ansv.nu

Webadres:

WWW.ANSV.NU

Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ouderenadviseurs:
Ton Donders

Coördinator

Web-master:

Maakt u gebruik van het emailadres? Let dan op de laatste 2 letters: info@ansv.nu.
Ledenadministratie:
Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie
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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
14
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Ton Donders gaat samen met een vriend de komende weken per fiets naar 'Santiago
de Compostela' in Spanje. Wilt u regelmatig zijn avonturen, verhalen, foto's en video's
volgen, lees dan zijn verslagen via . ‘Pindat’. te vinden via de link hieronder:

https://www.pindat.com/reisblog/ton-frans.reisdagboek
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