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Uitnodiging voor ANSV-leden 

tot bijwonen van Jaarvergadering 2016  

   9 maart, aanvang 13.30 uur in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee.  

  Agenda 

  1. Welkom       7.  Verslag kascommissie 

  2. Post in/Post uit      8. Benoeming kascommissie. 

  3. Mededelingen.      9. Co Hogenhuis 

  4. Notulen ledenvergadering dd   10. Rondvraag  

  5. Verslag secretaris     11. Sluiting 

  6. Verslag penningmeester    

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwe-

zigen hartelijk welkom en bedankt hen voor getoon-

de betrokkenheid. 

2.  Mededelingen 

- De voorzitter wijst de aanwezigen erop, toe te 

zien dat bij automatische incasso, contributie wordt 

afgehouden door ANBO voor 2016. Er bestaat een 

mogelijkheid om in overleg met de banken dit geld 

te storneren.  

- Het loont wellicht de moeite om na te gaan of het 

lidmaatschap van ANBO alsnog, met ingang van  

       28 februari 2016, opgezegd kan worden. Men is 

dan wel contributie verschuldigd over de maanden 

januari en februari. 

- Er is door H. Zwamborn een boek geschreven 

over de perikelen rond de ANBO. Dit boek is te ver-

krijgen voor € 14,95 per stuk. Bij bestelling van mi-

nimaal 5 stuks wordt de prijs € 13,00. Wie zo’n 

boek wil bestellen kan dat doorgeven aan de secre-

taris, bij voorkeur per email, info@ansv.nu. 

3. Werkzaamheden afgelopen maanden 

De laatste 3 maanden is door het bestuur veel werk  

verzet. H. van der Gugten is druk geweest  

met het opstellen van de statuten, C. Hamburger  

heeft de website www.ansv.nu opgezet.  

T. Brakhoven, de penningmeester met alles wat  

Verslag van de oprichtingsvergadering van  

Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging, hierna te noemen ANSV.  

kortweg KvK en de aanvraag voor een bankrekening.  

Na deze vergadering is het bankrekeningnummer van 

 ANSV bekend. Dit nummer wordt bekend gemaakt in  

de plaatselijke weekbladen en op de website ge- 

plaatst. T. Donders heeft onderhandeld met  

de ziektekostenverzekeringen.  

Er is een akkoord gesloten met Zorg en Zekerheid en 

 met het Zilverenkruis. 

De vereniging begint met een saldo 0,00.   

De voorzitter vraagt daarom de leden vriendelijk om 

het lidmaatschapsgeld zo spoedig mogelijk nadat het  

banknummer bekend is over te maken.  

4.  Voordracht bestuur 

Al eerder waren voorgesteld: voorzitter H. Meeu-

wenberg, secretaris H. van der Gugten, penning-

meester T. Brakhoven, bestuurslid Wonen C. Ham-

burger, bestuurslid WMO T. Donders, Activiteiten 

commissie A. Passchier, algemeen bestuurslid  

C. Hogenhuis. De voorzitter stelt voor om T. Ouwe-

hand te benoemen als ledenadministrateur. Hij heeft 

veel werk gehad aan het invoeren van de leden in 

een ledenbestand. De vergadering stemt daar mee in 

en T. Ouwehand  is hiermee toegevoegd aan het be-

stuur. 

Aanmelden kascommissie 

De heer Halfweg en de heer D. van der Gugten mel-

den zich aan als leden voor de kascommissie en worden 

als zodanig door de vergadering benoemd. 

http://www.ansv.nu


4 

 

 

6. Rondvraag 

De heer van Duivenboden 

vraagt hoe op te zeggen bij de ANBO. De voorzitter ver- 

wijst naar de ANBO website. Advies van het bestuur: 

doe het per email en vraag een ontvangstbevestiging. 

Mevrouw van Duin  

vraagt of er geld teruggevorderd kan worden bij ANBO.  

De voorzitter antwoordt dat het huidige bestuur daar alle 

moeite voor doet. Helaas tot nu toe zonder resultaat.  

Daarnaast vraagt de mevrouw van Duin ook of er een 

maandbericht uitgebracht blijft worden.  

De voorzitter antwoordt bevestigend. 

De heer van Duin  

vraagt of het bestuur ergens terecht kan met lokaal over- 

schrijdende vraagstukken. De voorzitter antwoord dat er  

een overkoepelende organisatie is maar deze vraagt  

Een flinke bijdrage per lid. Het bestuur wil eerst bezien  

hoe alles in zijn werk zal gaan. 

De heer Brandenburg  

vraagt of er in het verleden al eens een beroep is ge- 

daan op de kennis van de overkoepelende ANBO.  

Mevrouw van den Wollenberg  

memoreert aan één enkele zaak. Die is destijds niet naar  

tevredenheid opgelost door de overkoepelende ANBO.  

De heer Brandenburg  

vraagt of het bestuur contact heeft gehad met de ge 

Meente Noordwijk voor een financiële bijdrage.  

De voorzitter antwoordt dat er positieve gesprekken  

plaatsvinden met de wethouder M.J. Fles.  

De heer van der Gugten  

vraagt zich af de statuten nogmaals moeten worden 

vastgesteld. De voorzitter antwoordt dat deze  

statuten, met de aanvullingen uit dit verslag, te zijner tijd  

aan een notaris worden voorgelegd om te passeren.  

De heer C. Hamburger  

Bestuurslid, merkt op dat het bestuur nog moet besluiten  

of zij een bestuur vormen met volledige of beperkte be- 

voegdheid. Kiest het bestuur voor het laatste, dan is pas 

seren bij de notaris wellicht niet nodig. De statuten wor 

den op de Algemene Leden Vergadering in april, ter  

vaststelling aan de leden voorgelegd.  

 

Mevr. KLene  

vraagt of vrijwilligers  verzekerd zijn. De voorzitter ant 

woord bevestigend. Vrijwilligers zijn via de gemeente  

Noordwijk verzekerd. 

 De heer Morits  

vraagt of er nog contact is met leden Buiten Noordwijk.  

De voorzitter antwoordt dat alle ANBO leden, aangeslo- 

ten bij de afdeling Noordwijk, in de gelegenheid zijn ge 

steld om lid te worden van ANSV.  

Zij hebben ook allemaal een uitnodiging ontvangen voor  

deze oprichtingsvergadering. Als zij zich nog niet heb 

ben ingeschreven dan kan dat alsnog. 

De heer Brandenburg  

merkt op dat in de plaatselijke bladen verschillende data  

genoemd zijn voor de Nieuwjaarsbijeenkomst .  

Voor alle duidelijkheid: de Nieuw\jaarreceptie is op  

7 januari a.s. in Het Trefpunt. Aanvang 13.00 u. 

 Mevrouw van den Wollenberg  

merkt op m.b.t. de opmerking over ereleden dat deze  

leden erelid blijven van ANBO.  

De voorzitter antwoordt dat het respect voor deze le- 

den blijft maar dat het erelidmaatschap niet automatisch  

overgaat in de nieuwe vereniging. 

 De heer van Duivenboden  

vraagt of de belastingservice blijft bestaan.  

Het antwoord is ja.   

U kunt contact opnemen met een van de belasting- 

invullers die in de maandbladen vermeld staan of bij 

de coördinator, mevrouw van den Wollenberg zelf. 

 De heer van Duin:  

Er zijn nu meer dan 500 leden. Er zijn dus ook veel  

mensen lid gebleven van ANBO.  

Kunnen die activiteiten organiseren? Antwoord: dat is  

allemaal nog onduidelijk. 

 De heer Brandenburg:  

wat is de reden dat leden uit de Zuid’ niet massaal zijn 

overgestapt naar ANSV, 

zijn zij wel op de hoogte gebracht van de ontwikkelin 

gen? Het bestuur kent niet de redenen waarom me 

 sen niet zijn overgestapt. Alle leden zijn in kennis  

 gesteld. Het is en blijft een persoonlijke keuze. 

  7. Sluiting  

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt de  

  aanwezigen voor hun inbreng. 
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Bestuurlijk:  

De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:  

Voorzitter: H. Meeuwenberg. Leidt vergaderingen, coördineert werkzaamheden en vertegenwoordigt de 

Vereniging bij officiële gelegenheden.  

Secretaris: H. van der Gugten. Verantwoordelijk voor maken van notulen van  bestuursvergaderingen 

en Algemene Ledenvergadering, verzorgt en verstuurt uitnodigingen en benodigde papieren voor vergaderin-

gen. Zorgt voor de algehele correspondentie. 

Penningmeester: Ton Brakhoven: Verantwoordelijk voor financiële zaken en exploitatierekening, behe-

ren van de kas en bankrekening, innen van contributie, doen van betalingen, maken van het financieel jaarver-

slag, bewaking van de begroting.  

Ledenadministrateur: T. Ouwehand: Verantwoordelijk voor de ledenadministratie, ledenlijst en leden-

passen.  

Bestuurslid wonen en belastingadviseur: Cees Hamburger: Geeft advies op het gebied van 

wonen en zorg. Vult aangiften belasting in. 

Adviseur WMO: Ton Donders: Geeft advies op het gebied van wonen en zorg.  

Bestuurslid lief en leed: Aad Passchier: Is ouderenbezoekster en zorgt voor het versturen van verjaar-

dagskaarten, jubilea en activiteiten. 

Het Dagelijks Bestuur was vertegenwoordigd in de volgende overlegorganen:  

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk: H. Meeuwenberg. 

Het Drie Bonden Overleg (DBO) wordt eenmaal per maand bijgewoond door de voorzitter H. Meeuwenberg en 

de secretaris H. van der Gugten. H. van der Gugten is ook secretaris van DBO. Bij het regulier overleg met de 

wethouder zijn de voorzitters / vertegenwoordigers van de drie ouderenbonden aanwezig. 

De Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn: bestuurslid wonen, C. Hamburger. 

Lid van het platform WMO: T. Donders. 

Het ANSV bestuur vergadert maandelijks op de 1
e
 woensdag van de maand.  

Maandblad De Senior; verschijnt 10 x per jaar. Redactie: H. Meeuwenberg  

Leden administratie: Aangemeld in 2016: 680. Overleden: 11. Opgezegd: 12. In 2017 hebben zich  

29 mensen aangemeld. Het totaal aantal leden bedraagt momenteel 687. 

Belastingservice:  

Belastinginvullers: T. v. d. Wollenberg C. Hamburger, T. Ouwehand, Froukje Vriezema. 

In totaal werden 198       belastingformulieren verwerkt. Ook zijn er 32 formulieren voor aanvraag of wijziging 

van de huur- en zorgtoeslag ingevuld.  

Advies:  
Adviseurs: T. Donders, H. Meeuwenberg, T. v.d. Wollenberg, C. Hamburger.   

Dit jaar is er 52 keer advies gegeven t.a.v. vraagstukken als WMO, aanvragen bij ISD en WMO. De vragen  

die gesteld werden waren soms zeer complex en vergden veel tijd en inzet van de medewerkers.  

Reiscommissie: H. Meeuwenberg en H. Klene.  

Noordwijk, 15-02-2017 

Verslag secretaris 2016    
                                                                                                  
De doelstellingen van onze vereniging zijn: 

 Opkomen voor de belangen van de senioren en ouderen in de gemeente Noordwijk en omgeving. 

 Kortingen realiseren voor leden bij o.a. verzekeringen en rijbewijskeuringen. 

 Hulp bieden aan onze leden bij het invullen van de belastingaangifte, ondersteuning bij problemen die men 

ondervindt bij de WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

 Het actief werven van nieuwe leden. 

 Contactmogelijkheden organiseren voor de jongere senioren.  

 Gratis aanschaf van de Vuurtorenpas voor korting in de accommodaties, in het zwembad en bij een groot aan-

tal winkels in Noordwijk zoals bij de Hema en slagerij Knijnenburg. 
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Van de bestuurstafel 

Na de korte donkere da-

gen wordt het weer wat 

vriendelijker en de dagen 

langer. Het is weer lekker 

wandelweer.  Veel zon, 

weinig wind en na een pe-

riode van binnen zitten is 

het vaak een verademing 

om de buitenlucht in te 

gaan. Heerlijk wandelweer! 

Het zou fijn zijn als we een wandelgroep zouden 

kunnen opstarten. Samen wandelen is altijd leu-

ker dan alleen, wandelen is daarbij heel goed 

voor uw gezondheid. Een stimulans voor uw 

bloedsomloop en de ontwikkeling van uw spie-

ren. Heeft u zin om deel te nemen, of zelfs inte-

resse hebben om een wandelgroep op te starten 

meldt u dit dan aan ons bestuur. 

Binnen zitten is niet altijd verve-

lend zeker niet als er bloemen 

op de tafel klaarliggen om een 

prachtig bloemstukje te maken. 

Ook in de maand maart is er 

weer een mogelijkheid om aan 

de cursus deel te nemen. Nor-

maliter wordt deze op de 2
e
 

woensdagmorgen van de 

maand gehouden. Echter deze 

maand is, vanwege de vrouwendag in Duitsland 

en de bloemen dan duur zijn, de cursus een 

week later. Woensdagmorgen 15 maart staan 

de tafels weer klaar en kunt u naar hartenlust 

deelnemen aan de cursus onder leiding van 

Liesbeth. Komt u een enkele keer, geeft u 

zich dan van tevoren op dan kan er rekening 

worden gehouden bij het inkopen van mate-

riaal. Opgeven kunt u zich bij Aad Passchier, 

te. 071-3688627. 

Een evenement waar dames ook graag binnen 

vertoeven is een mode-

show die telkens afwisse-

lend  georganiseerd  wor-

den in het Trefpunt en de 

Wieken. De eerstvolgende  

modeshow wordt gehouden 

op zaterdag 11 maart in het 

Trefpunt aanvang 10 uur. U 

wordt verwelkomd met een kopje koffie met een 

plak cake.  

De eerste cursus sieraden maken is afgelo-

pen. Doordat Yvonne inmiddels een tweede 

een baan heeft, is er minder tijd beschikbaar 

om twee maal per maand een cursusmiddag 

te doen. Gekozen is nu voor éénmaal hal-

verwege de maand. De cursus wordt gege-

ven in het Trefpunt op maandagmiddag. El-

ders in dit blad vindt u verdere gegevens 

over de cursus. 

De eerste maanden van 2017 zijn inmiddels 

alweer verstreken dat betekent dat de contri-

butie weer betaald dient te worden. Een be-

hoorlijk aantal leden heeft inmiddels de con-

tributie overgemaakt maar een grote groep 

heeft dat nog niet gedaan. Achter in ons 

maandblad op pagina 11 vindt u het bankre-

keningnummer van ANSV Noordwijk. Bij 

voorbaat onze dank. 

De afgelopen jaren bent u 

gewend geraakt aan de 

Stichting Welzijn Senioren 

Noordwijk, kortweg WSN. 

Vanaf 1 februari gaat die 

Stichting, van naam, veran-

deren. Ook de werkzaamhe-

den worden anders. 

WSN was alleen gericht op 

het welzijn van senioren in Noordwijk. Vanaf 

bovenstaande datum wordt de aandacht ge-

richt op alle bevolkingsgroepen.  

De organisatie welke zich richtte op het wel-

zijn van mantelzorgers, Mantelzorgcentrale, 

werkte voorheen vanuit 

Groot Hoogwaak. Maar al 

enige tijd wordt er vanuit 

De Wieken actie onderno-

men om mantelzorgers 

met activiteiten en hulp 

terzijde te staan. 

Ook het Vrijwilligerscentrale heeft een plek 

gevonden in de WN en in de Wieken. Beide 

organisaties hebben inmiddels een start ge-

maakt en hopen dat zij vanuit “onze accom-

modaties” succesvol kunnen werken. 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
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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 

Beddenspecialist     Verkade  

                 Ruime keus in Seniorenbedden 

                   v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP 

                   Noordwijk  071-361266 

                    www.beddenspecialist.nl/verkade 

  

 

        Bedden 

     Specialist nl 
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 Bericht van de penningmeester 

Beste leden van de A.N.S.V. 

Het jaar 2017 nadert inmiddels alweer de maand maart, dat betekent dat het eerste kwartaal 

alweer zijn einde nadert. Zaak dus om de contributie betalingen te controleren. 

 Daarbij is gebleken dat een deel van onze leden de contributie inmiddels  hebben voldaan. 

 Maar een groter gedeelte heeft dat echter nog niet gedaan.  

De contributie is wel onze belangrijkste bron van inkomsten, waardoor er voor onze leden ver-

schillende activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie zo spoedig mogelijk over te maken op re-

keningnummer: NL14 INGB 0007090565, t.n.v. A.N.S.V., o.v.v. contributie 2017.De contri-

butie bedraagt € 20,00 per lid. De contributie voor twee leden met een gezamenlijk huis-

houden, zoals man/vrouw, partners, samenwonenden, bedraagt € 30,00. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking 

Met vriendelijke groeten,Met vriendelijke groeten, 

Ton Brakhoven, 

Penningmeester A.N.S.V 

                    *** 

Bloemschikken 

Bij de opening van de activiteiten voor het 

seizoen 2016-2017, heb ik mij voorgeno-

men om kennis te gaan maken met meer-

dere groepen die aan activiteiten mee 

doen. Ik ben begonnen met de cursus 

bloemschikken. Dat bleek een heel gezelli-

ge groep te zijn van iets meer dan 20 per-

sonen. Ik werd vriendelijk ontvangen door 

allemaal en in bijzonder door Liesbeth, de 

leidster van deze activiteit. 

Liesbeth had zelf een voorbeeld gemaakt. 

Ik dacht: leuk, maar dat zal bij mij niets 

worden. Ik ben niet zo creatief!  

 

 

 

De benodigdheden werden uitgedeeld en 

Liesbeth gaf duidelijke aanwijzingen hoe we 

het beste te werk konden gaan. Al werkende 

ontstonden hele leuke creaties en uiteindelijk 

was ik trots op het resultaat. 

Alle stukjes waren anders en ze waren alle-

maal mooi. De gezellige sfeer en het goede 

resultaat heeft mij doen besluiten om me voor 

deze cursus aan te melden.   

Lijkt het u ook leuk om aan deze activiteit mee 

te doen? Meldt u dan aan bij een van de be-

stuursleden. De adressen en telefoonnum-

mers staan achter in dit blad vermeld.  

Henriëtte van der Gugten, secretaris 
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          Dagtocht Rondje Noord Holland     Gezellig samen handwerken 

In april/mei willen wij met de bus een rondje 

door Noord Holland maken. 

In de lente (dus in de Bollentijd) is de provin-

cie Noord-Holland prachtig. Denk aan de 

bloeiende bollenvelden en de plaatsen langs 

de kust.   

Een prachtige bollentocht met de bloemen 

mozaïken in Anna-Paulowna, een visje eten 

in Volendam!  

In een restaurant in de kop van Noord-Hollad 

drinkt u een kopje koffie/thee met een gebak-

je. Daarvandaan rijdt de chauffeur via een 

mooie route naar beneden, dat kan b.v. langs 

de kust via Bergen en  Egmond, maar kan 

ook langs Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Vo-

lendam, Monnickendam. De route zullen wij 

van tevoren met Oskam  Reizen bepalen.   

In restaurant Johanneshof in Castricum 

wordt u een heerlijke driegangen pannenkoe-

kenmenu geserveerd, bestaande uit een kop-

je soep, pannenkoek b.v. met spek en een 

ijsje toe. Na deze maaltijd vervolgt de chauf-

feur de route.  

De chauffeur zal ons rond 17.30 uur weer 

afzetten bij Het Trefpunt, Hoog Waak of Van 

de Mortelstraat.   

De prijs van dit rondje Noord-Holland zal 

42,50 euro zijn. Verdere informatie zal in ons 

volgende maandblad van De Senior vermeld 

staan. 

In het najaar willen wij een bezoek gaan 

brengen aan de Breierij in Beneden Leeuwen 

en een rondje door de Ooypolder.  

Houdt De Senior in de gaten. 
 

Olga Klene. 

 Handwerken is een leuke hobby, vooral ’s win-

ters bij de warme kachel maar u kunt dat ook 

doen in groepsverband.  

Gezellig kwebbelen en onderwijl de naald laten 

gaan. Leuke borduurwerkjes of leuke cadeau-

tjes maken. In het Trefpunt is een gezellig 

handwerkgroepje. Vindt u handwerken leuk of 

houdt u van gezelligheid kom dan eens kijken.  

 

Momenteel worden er mooie en  

leuke knuffels  

gemaakt. Het materiaal is voorradig dus u kunt 

gelijk beginnen.  

 

De handwerkgroep is elke dinsdagmiddag van-

af half twee aanwezig in het Trefpunt. Hand-

werken doet u onder begeleiding van Nel van 

der Meer. 

Info bij Nel tel. 06-55938187 

  

 Huwelijksjubileum 
Op 23 maart zijn de heer en mevrouw C..M. Zwetsloot-Versteege, Vinkenlaan 3 2201 BR 

Noordwijk, 40 jaar jaar gehuwd. Op 31 maart zijn de heer en mevrouw H.P. Brussee-
Wolthaus Obliehoren 42 , 2201 VG Noordwijk 50 jaar gehuwd 

Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en wensen hen nog vele goede jaren. 
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Op  maandag 6 maart start een nieuwe workshop  

sieraden maken. De workshop vindt plaats in Het 

Trefpunt, Schoolstraat 2 Noordwijk aan Zee, en 

wordt gehouden van half twee tot ca drie uur. Ac-

tiviteitenleidster is Yvonne Brunningmeijer. Zij 

leert u in enkele stappen hoe de mooiste siera-

den zelf zijn te maken. Bent u lid van een Oude-

renbond dan betaald u € 25.– voor 5 workshops 

inclusief het materiaal om zelf een ketting of set 

van armband/oorbellen te maken. Er wordt ge-

werkt in een groep van 5 tot 10 personen zodat 

er veel persoonlijke aandacht mogelijk is. Bent u 

geen lid van een Ouderenbond dan betaald u € 

30,- voor deze workshops. Brengt u gerust uw 

kapotte sieraden om deze  samen te repareren of 

een moderne versie te maken. Voor informatie en 

opgeven kunt u Yvonne bellen 06--29484626 of 

mailen yvmabr@gmail.com. U kunt zich tevens 

opgeven bij de receptie van het Trefpunt 071-

7114334. 

Als u afhankelijk bent van veel of enige hulp kunt 

u er een weekje of meer tussen uit. Jaarlijks wor-

den er 60 vakantie weken georganiseerd voor 

meer dan 2300 gasten, met hulp van 1600 vrijwil-

ligers. 

Het vakantiebureau heeft vakanties met veel 

zorg en aandacht uitgezocht. 

Deze vakanties zijn bedoeld voor : 

 ouderen 

 mensen voor wie het niet meer vanzelfspre-

kend is alleen op vakantie te gaan 

 mensen met een zwakke gezondheid jong en 

oud 

 mensen met een lichamelijke handicap/ ook 

jongeren 

 mensen met een visuele beperking 

 mensen met een licht verstandelijke beper-

king 

 (echt) paren van wie een van de partners 

dementerend en thuiswonend is en eenouderge-

zinnen 

De vakanties worden gehouden in Lunteren, 

Doorn, Ermelo, Mechelen,Wezep en Lemele. 

Ook staan er drie vaarvakanties op het program-

ma met de Prins Willem Alexander 

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan de vakan-

tie, dat behoeft géén belemmering te zijn, er zijn 

fondsen  die een tegemoetkoming in de kosten 

verzorgen. 

Ook op de website www. hetvakantiebureau.nl 

vind u uitgebreide informatie over de diverse mo-

gelijkheden  

Denkt u, daar wil ik meer van weten dan kunt u 

bellen naar Maartje Lindhout tel.3610055 

 
                  Sieraden maken       Ook in 2017 vakantie op maat 

——————————————————————————————————————————- 
                            Aanmelden Paaslunch 13 april 2017. 
 
 
 
Naam:……………………………………………………………  Aantal…………………………… 
 
Adres:……………………………………………………………Telefoon:…………………………. 
 
 
Opgeven voor 8 april via aanmeldingsstrook   plus het bedrag van €5,- per persoon. 

De strook in de brievenbus van Het Trefpunt of De Wieken deponeren of persoonlijk afge-

ven tijdens  de reguliere ANSV activiteiten. 
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    Samen koken      Herfstpremie  Fonds 1818  

In het maanblad van februari 2017 heeft u 

kunnen lezen dat we , gezien het succes ook 

in 2017 op iedere eerste maandag van de 

maand gezamenlijk gaan koken in Het Tref-

punt. Op de kookdag van 6 februari  jl hebben 

we het menu voor de komende kooksessie 

samen weer vast gesteld.   

I.v.m. de inkoop van de boodschappen is het 

belangrijk om je van te voren aan te melden. 

De volgende kooksessie is op maandag 6 

maart a.s. 

Samen koken maandag 6 maart 2017 

Bereiden maaltijd + het klaarzetten en het 

dekken van de tafels vanaf 10.30 uur 

Aanvang maaltijd 12.00 uur 

Opgeven voor 3 maart bij Ton Donders  

         071-3614981 / 06-17618703 

Mail adres: ton.donders@casema.nl 

Of deponeren in de brievenbussen:  

            Het Trefpunt / Wieken 

Kosten € 4,00 (inclusief voor-en nage-

recht) 

Menu:  Kippensoep 

 Sla / gebakken aardappels / vlees 

 Vla/pudding 

In november 2016 hebben namens het be-

stuur van ANSV Henriette v.Gugten en Ton 

Donders een verzoek  bij het Fonds 1818 in-

gediend om in aanmerking te komen voor een 

Herfstpremie. Fonds 1818 heeft in samenwer-

king met het Leidsch Dagblad €55.000 be-

schikbaar gesteld aan maatschappelijke initia-

tieven met als thema: de Wereld om de hoek. 

Als ANSV hebben wij het project Samen Ko-

ken ingestuurd en onderbouwd. Op vrijdag 9 

december kregen we een bericht dat we wa-

ren genomineerd voor een van de premies. 

We werden uitgenodigd om op donderdag 18 

december bij de toekenning aanwezig te zijn. 

In het Leidse Volkshuis werden de nominaties 

bekend gemaakt. Het was niet bekend of de 

genomineerden wat gingen winnen of niet. Er 

waren ruim 80 aanmeldingen. De bedragen 

variëren tussen de €500,- en €5000,-.  

ANSV behoorde tot één van de gelukkigen. 

We kregen een Herfstpremie van €500,-. Dit 

bedrag kunnen wij inzetten voor het project  

“Samen Koken”.   

Wij kunnen nu dus keukenspullen aanschaf-

fen etc. 

Ton Donders 

————————————————————————————————————————————————————— 

Aanmelden Paasbrunch  2
de

 Paasdag maandag 17 april 2017  
 
 

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

Adres:
………………………………………………………………….Tel.nr………………………………… 
 

Aanmelden voor vrijdag 14 april.   Kosten Paasbrunch: €12.50 

Opgeven voor vrijdag 14 april via de aanmeldingsstrook plus het bedrag van €12,50 per 

persoon. De strook in de brievenbus van Het Trefpunt of De Wieken deponeren of per-

soonlijk afgeven tijdens de reguliere ANSV activiteiten . 

 

 
 

mailto:ton.donders@casema.nl


13 

 

 

Paaslunch 

 DONDERDAG 13 APRIL 12.30 UUR  

Op donderdag 13 april organiseert ANSV voor de Bingo weer een Paaslunch in het Trefpunt. 

Het is de bedoeling om met de lunch te starten om 12.30 uur en daarna om 14.30 uur met de 

Bingo te beginnen. Gezien de mogelijkheden die we nu hebben in de keuken van het Tref-

punt kunnen we u een feestelijke lunch aanbieden.  

             Paaslunch 

             Soep vooraf 

                   Belegde broodjes 

                   Gebakken/gekookt ei 

                   Melk / Karnemelk /koffie 

              toetje  

Kosten €5,00 

Opgeven voor 8 april via aanmeldingsstrook plus het bedrag van €5,- per persoon. 

De strook in de brievenbus van Het Trefpunt of De Wieken deponeren of persoonlijk afgeven 

tijdens de reguliere activiteiten. 

PAASBRUNCH 

N.a.v. het geweldige succes van het  kerstdiner op 2
de

 kerstdag gaat ANSV een Paas-

brunch op 2
de

 Paasdag organiseren. In eerste instantie is het bedoeld voor alleenstaande 

senioren die op deze dag met anderen willen genieten van een heerlijke maaltijd en tijdens 

dit eten met elkaar van gedachten kunnen wisselen en bijpraten. We hebben deze keer 

gekozen voor een brunchbuffet. U kunt dan kiezen uit warme en koude gerechten en luxe 

belegde broodjes. Wij willen starten om 12.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Het aantal mensen 

wat we kunnen bedienen is gezien de mogelijkheden beperkt tot maximaal 40 deelnemers. 

U kunt zich via de aanmeldstrook opgeven en betalen tot 14 april (goede vrijdag 

  Paasbrunch 

Aanvang 12.00 uur in het Trefpunt. 

Soep 

Luxebroodjes 

Verschillende salades 

Diverse groenten 

Diverse soorten warm/koud vlees 

                                      Vis 

                                        Aardappelpuree / rijst 

                     Inclusief 2 consumpties 

Kosten Paasbrunch: €12.50 

Opgeven voor vrijdag 14 april via de aanmeldingsstrook plus het bedrag van €12,50 per  

persoon. De strook in de brievenbus van Het Trefpunt of De Wieken deponeren of  

persoonlijk afgeven tijdens de reguliere ANSV activiteiten . 



14 

 

TOV –TAFELTENNIS VOOR JONG EN OUD(ER) 

Iedere woensdagochtend om 09.00 uur komt 

er bij TOV Tafeltennis een groep veelal oude-

re mensen bijeen om gezellig tafeltennis te 

spelen. Er wordt dan vrij gespeeld. Als men-

sen dat willen worden er ook tips en aanwij-

zingen gegeven hoe het spel het 

beste kan worden gespeeld. Het is 

opvallend te zien hoe na een paar 

weken al flinke vorderingen zijn 

gemaakt en het "campingniveau" 

is ontgroeid. Dus ook hier geldt: 

Oefening Baart Kunst!  

Deze woensdaggroep is zeker niet 

alleen voorbehouden aan ouderen. Iedereen 

die op woensdag overdag tijd ervoor heeft is 

welkom! 

Het gaat er in deze groep op een gezellige 

manier aan toe. Halverwege is een koffie/

Er zijn veel vaste leden in deze groep die een 

aangepast lidmaatschap hebben. Ook is er de 

mogelijkheid om zonder vast lid te zijn en per 

keer een vergoeding van € 3.00 te betalen. 

Men kan ook  overgaan tot een volwaardig 

lidmaatschap 

waarbij er dan 

veel meer speel-

mogelijkheden 

zijn en aan diver-

se competities 

kan worden deel-

genomen. 

Bij TOV zijn alle faciliteiten aanwezig. Kleed-

kamers met douches en een complete kantine 

met bar en tafeltjes om ook het sociale aspect 

de ruimte te geven 

 

Modeshow 

Verkoop voorjaarscollectie 

 

H en A  mode verkoopt sinds 

c.a. 20 jaar mode voor modebe-

wuste senioren. 

. 

 

Dit modehuis toont de mode-items tegen een aantrekkelijke prijs. 

Onder het genot van een kopje koffie kunt u de presentatie volgen. 

De verkoop zal plaatsvinden  

op 11 maart a.s., aanvang 10 uur 
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KLACHTENFORMULIER 

WMO Voorzieningen 
 

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. 

 

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

 

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

 

 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Hulpmiddelen 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Vervoer/ pasnummer: 

 

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

 

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

 

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

 ***TOV gebouw Achter Maria ter Zeekerk, Huis ter Duinstraat 

 Informatie activiteiten ANSV  tel. 071-3614198  

 Informatie receptie  Het Trefpunt en De Wieken  071-7114334 

 Activiteiten          Maart 2017                       ANSV   

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

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

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Woensdag 1. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Tafeltennis Nwe Zeeweg 73 09.00 DBO 

Woensdag 15. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 1/8/15/22/29 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 1/8/15/22/29 Klaverjassen/sjoelen/koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Donderdag 2/9/16/23/30 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 2/9/16/23/30 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 2/9/16/23/30 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 2/16. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 2/9/16/23/30 Galm sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Donderdag 9. Jaarvergadering Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 23. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Vrijdag 3/10/17/24/31 Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 3/10/17/24/31 Omgaan met tablets Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 3/10/17/24/31 Computer cursus bij voldoende aanm. Wieken 11.00 DBO 

Vrijdag 24. Bowling Bowl. Centr. 14.00 ANSV 

Zaterdag 11/25. Biljarten/soos Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 11/25. Klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 11. Modeshow Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 6/13/20/27 Schilderen/aquarelleren Wieken 09.30. DBO 

Maandag 6/13/20/27 Computer Inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 6. Samen koken Trefpunt 11.15 ANSV 

Maandag 6. Samen eten. Trefpunt 12.30 ANSV 

Maandag 6/13/20/27 Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 6/20. Kunstgeschiedenis groep 1 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 13/20. Kunstgeschiedenis groep 2 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 27. Kunstgeschiedenis 1+2 excursie   DBO 

Maandag 13. Damesbingo Wieken 20.00 DBO 

Maandag 6/13. Sierraden maken  Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 14. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 7/14/21/28 Competitie biljart Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 7/14/21/28 Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 7/14/21/28 Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 14/28. Kantklossen Trefpunt 13.30 ANSV 

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

Dinsdag 7/14/21/28 Country Line Dance Wieken 19.30 DBO 

Dinsdag 21. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 
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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 
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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 

Ouderenadviseurs:  

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

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

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Hennie Meeuwenberg     071-3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Web-master:   

Henriëtte van der Gugten     071-8884884 ANSV.secretaris@gmail.com 

Webadres:       WWW.ANSV.NU 

Coty Hamburger      Facebook pagina: ANSV Noordwijk 

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 

 

 

Contributie ANSV:  € 20,00 per seizoen. 

Partner:    € 10.00 per seizoen. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

Aanschaf Vuurtorenpas gratis. Te gebruiken in de accommodaties bij gebruik van consump-

ties, zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema. 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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