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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  

 

Uitvaartverzorging    Begraven-cremeren 

               A  . van der  Berg 
 

 

 Zoutmanstraat 37          Tel.: 071-361 68 89 

 2202 LM Noordwijk        Fax: 071-362 47 74 

                            

 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 eten. 

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 

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 

Een heugelijk feit beste ANSV-leden, kunnen wij 

u melden, de ledenlijst is de 600 gepasseerd. 

Na een paar maanden hard werken vonden we 

dat er, vanwege dit heugelij-

ke feit, best op gebak ge-

trakteerd mocht worden.  

Dat was trouwens niet de 

enige reden, de tweede re-

den was het feit dat de sta-

tuten officieel bij de notaris 

zijn gepasseerd of zoals het 

heet de statuten zijn verleden. 
 

Dat klinkt allemaal erg eenvoudig maar er moest 

toch behoorlijk wat werk worden verzet. Tijdens 

de oprichtingsvergadering hebben aanwezigen 

namelijk aangegeven een aantal aanpassingen 

op prijs te stellen. Uiteraard hebben wij uw wen-

sen uitgevoerd, waarna ook de notaris nog een 

aantal wijzigingen aanbracht. De prettige sa-

menwerking met notaris Kruis hebben wij bijzon-

der op prijs gesteld.  

De ANSV is nu 

dus officieel een 

vereniging. 

 

 

U weet dat wij de 

activiteitenlijst 

graag willen uit-

breiden en een 

eerste stap is gezet. Eén van onze leden wil de 

dagreizen weer voortzetten. Elders in dit blad 

kunt u lezen welke reis is uitgezocht. Voor de 

liefhebbers staan in dit artikel, op blz. 8, de ge-

gevens vermeld. 

Wij zijn in elk geval razend enthousiast en ver-

wachten dat de bus vol komt. 

Maar eerst de komende maand het afsluiten van 

de verschillende activiteiten.  

De verschillende competities lopen ten einde. 

De punten zullen die laatste week geteld wor-

den en de verschillende bokalen worden weer 

uitgereikt.  

Vriendelijk verzoek aan de win-

naars van vorig jaar om de bokalen 

weer in te leveren zodat we op tijd 

de namen van de nieuwe 

“kampioenen” in kunnen graveren.  

Ik reken op uw medewerking. 

Tijdens de zomermaanden staan 

een aantal activiteiten stil maar de bingo’s wor-

den weer in het programma opgenomen. Mo-

gelijk liggen er op woensdagmiddag weer kaar-

ten op de tafel, de zeer enthousiaste klaverjas-

sers staan meestal te trappelen van ongeduld 

en ook de deelnemers aan handwerken gaan 

door tot de zomersluiting van het Trefpunt. 

En zo langzamerhand wordt het steeds aan-

trekkelijker buiten, de zon schijnt wat meer en 

hoewel de temperatuur buiten nog niet super 

gaaf is, kunnen we zo langzamerhand wel wat 

luchtiger kleding klaar leggen. Lente, een 

prachtig jaargetijde. Knoppen aan de bomen 

die zich langzaam ontplooien, bloembollen met 

al die prachtige kleuren. Een heerlijke tijd om 

te wandelen of fietsen.  

Maar, zo nu en dan regent het of is het buiten 

guur. Dan is het goed te weten dat u gezellig-

heid en ontspanning in het Trefpunt of de Wie-

ken kunt vinden. Elke ochtend is er de moge-

lijkheid een kopje koffie te drinken, een krant of 

een artikel in een blad te lezen en mensen te 

ontmoeten om gezellig bij te praten. U bent er 

dan even lekker uit. 

 

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

Het is weer lente. Iedereen gaat zijn tuin in 

om te snoeien, nieuwe boompjes te planten, 

gras te maaien en de tuinset buiten te zet-

ten. Ook het moment om je te ergeren aan 

de lelijke, veel te hoge, overhangende boom 

van de buren of de krakkemikkige schutting 

die de buren per se willen 

laten staan.  

U zult op televisie vast wel 

eens "De Rijdende Rech-

ter" hebben gezien, waar-

in mr. Frank Visser uit-

spraak moet doen in een 

zaak die de gemoederen 

in de buurt hoog doet op-

lopen. Meestal over bomen of schuttingen. 

Uiteraard is het beter om niet met mr. Frank 

Visser (of welke rechter dan ook) in aanra-

king te komen. Hoe kunnen we dat voorko-

men? 

De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek is 

dat er geen bomen mogen staan binnen een 

afstand van twee meter van de erfgrens. 

Maar zoals zo vaak in dergelijke kwesties 

zijn op deze hoofdregel uitzonderingen van 

toepassing. Zijn er in het verleden hierover 

afspraken gemaakt en zijn deze wellicht 

vastgelegd in een erfdienstbaarheid? Betreft 

het bomen die geplaatst zijn op de openbare 

ruimten? Staat een gemeentelijke verorde-

ning bomen op een kortere afstand van de 

erfgrens toe? In een zaak die in juni vorig 

jaar bij de Rechtbank in Haarlem voorkwam, 

was het volgende aan de hand: X vorderde 

verwijdering van een boom, die in 2008 al 

was geplaatst door zijn buurman Y en op 

dat moment één meter hoog was.  

Deze boom, die was geplant binnen twee meter 

van de erfgrens, is in 2015 uitgegroeid tot een 

hoogte van twaalf meter. Volgens X veroorzaakt 

deze boom veel hinder (zoals pluizen, katjes, 

groene aanslag en vallend blad). Volgens Y 

staan er in de directe omgeving diverse hoge 

bomen binnen twee meter 

van de erfgrens, is deze 

boom beeld bepalend en ga-

randeert de boom de nodige 

privacy. Daarnaast zou dit zijn 

toegestaan volgens de plaat-

selijke verordening en het ge-

woonterecht.                                                                                                   

Volgens de Kantonrechter is 

in dit geval de hoofdregel geschonden, aange-

zien het duidelijk is dat de boom binnen de toe-

gestane afstand staat, de boom bovendien ho-

ger is dan de toegestane hoogte van twee me-

ter en de gemeente geen toestemming heeft 

gegeven voor het planten van de boom.  

Een beroep op het gewoonterecht strandt ook, 

omdat Y niet kan aantonen dat in de omgeving 

soortgelijke gevallen bekend zijn. X krijgt dus 

van de Kantonrechter gelijk: de boom moet weg 

nu duidelijk sprake is van hinder en de verja-

ringstermijn van twintig jaar nog niet is verlopen. 

Voorkomen is beter dan genezen. Bent u van 

plan bomen te planten in de tuin of een schut-

ting te plaatsen op de grens tussen u en uw bu-

ren, en wilt u exact weten wat uw rechten en 

verplichtingen zijn, raadpleeg dan uw notaris. 

Burenruzies kunnen hiermee worden voorko-

men. 

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere,  

notaris te Noordwijk  

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-3640100  

ckruis@notariskruissweere.nl 
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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 
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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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LET OP zakkenrollers! 

Komende maanden hopen wij weer volop van het 

zonnetje te kunnen genieten in Noordwijk. En als u 

in de gelegenheid bent gaat ook u vast een wande-

ling maken in uw wijk, de winkelstraten of over de 

boulevard. Bent u dan ook alert op mogelijke zak-

kenrollers die zulke dagen gebruiken om te stelen? 

Hieronder worden enkele tips gegeven om diefstal 

van uw spullen zoveel mogelijk te voorkomen; 

 Draag uw portemonnee altijd dicht bij uw lichaam, bijvoorbeeld in uw binnenzak. 

 Neem zoveel geld mee als u nodig denk te hebben en gebruik uw pinpas voor grote 

bedragen. 

 Gebruik een stevige tas die dieven niet makkelijk kunnen opensnijden. 

 Zorg dat uw tas altijd dicht is. 

 Draag uw tas met de schouderriem om uw schouder en nek. Zorg dat de tas vóór u 

hangt. Doe de sluiting op uw lichaam. 

 Begint er iemand tegen u te praten die u niet kent? Let dan extra goed op uw spullen. 

Soms steelt iemand uw tas of portemonnee, terwijl een ander u probeert af te leiden. 

Dieven zijn vaak met meerdere personen. 

 Let extra goed op uw spullen op plekken waar veel mensen zijn (openbaar vervoer, 

markten, winkelstraten en evenementen). 

 Gaat u kleren of schoenen passen in een winkel? Let dan extra goed op uw spullen. 

 Maak uw tas niet vast aan het stuur van uw fiets of rollator. En doe uw tas niet in de 

mand van uw fiets of rollator. Zorg dat u altijd zicht heeft op uw tas. 

Bevestig aan uw portemonnee/ een klein belletje (zie foto) of ander voorwerp waardoor u 

zelf hoort als uw portemonnee door iemand anders gepakt wordt. 

 

Bent u net bestolen van uw portemonnee bel dan direct de politie 
via het telefoonnummer 112. 
Komt u er later pas thuis of elders achter dat u bent bestolen bel 
dan de politie via 0900-8844. 
 

Doe altijd aangifte! De politie kan de daders en uw gestolen spul-

len alleen opsporen als u aangifte doet. U kunt op twee manieren 

aangifte doen: 

 Maak een afspraak via telefoonnummer 0900-8844 voor het 

doen van aangifte aan een politiebureau.  

 Via de website www.politie.nl/aangifte  

Huwelijksjubileum 

Op 12 mei zijn de heer en mevrouw J. Hogenhuis– van de Valk  Groot 

Hoogwaak 18, 2202 TH, 60 jaar gehuwd. 

Op 26 mei zijn de heer en mevrouw H.T. Duivenvoorden Havendwarsstraat 

9, 2211 GS Noordwijkerhout ,50 jaar gehuwd. 

Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en  

wensen hen nog vele goede jaren. 

http://www.politie.nl/aangifte
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Gezellig op stap met ANSV Noordwijk. 

Het bestuur is blij 

met een nieuwe vrij-

willigster: mevrouw 

Olga Klene. Vooral 

omdat Olga bereid 

is gevonden om 

een reisje te organi-

seren 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 infor-

matie. 

Marsepein en Rien Poortvliet  
 

Het eiland Tiengemeenten is van Natuurmonu-

menten, 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 zon-

der 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 landbouwmu-

seum over de mechanisatie van 1920-1955,  

de ouderwetse machines en gereedschappen 

uit Rien's schilderijen en tekeningen. U wordt 

rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers, veel-

al geboren in de streek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat u de Tiengemeenten gaat bezoeken  

wordt u bij chocolade atelier van Noppen ont-

vangen 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.  

 

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 Beij-

erland. Na een heerlijke koffietafel met kroket 

gaat u op weg naar het eiland Tiengemeen-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ei-

gen rekening) nog een consumptie gebrui-

ken.  

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 Koffie-

tafel met kroket entree landbouw en Rien 

Poortvlietmuseum met gids rondleiding Over-

tocht met pont. 

Kosten per persoon: €50,00 contant te be-

talen. 

Rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen 

mee. Degenen die met een opvouwbare rol-

stoel meegaan dienen wel gewoon naar een 

stoel te kunnen lopen en op een stoel te kun-

nen 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. 

De reiscommissie. 
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Zomer activiteiten. 

 

In het maandelijkse overleg van de drie Bonden 

hebben we gesproken over activiteiten tijdens de 

zomermaanden. Tijdens deze weken zijn veel kin-

deren en kleinkinderen met vakantie. Soms dicht-

bij maar dikwijls is het ook een trip 

naar het buitenland. Dan krijgen 

veel ouderen geen of weinig bezoek 

van familie of bekenden. We willen 

starten met een aantal activiteiten 

maar het kan natuurlijk ook zo zijn 

dat u met een leuk idee of een nieuwe activiteit 

komt. Meldt u dit dan aan een bestuurslid. Er zijn 

al een aantal afspraken gemaakt, in het volgende 

maandblad krijgt u uitgebreide informatie. Bij vol-

doende belangstelling gaan we beslist meerdere 

activiteiten opstarten. 

     *** 

OMGAAN MET TABLETS 

8 januari was de laatste officiële les van onze cur-

sus. 

Dit betekent niet, dat er geen mogelijkheid meer is 

om uw vragen te kunnen stellen of nergens te-

recht kunt met uw 

problemen. 

Op dinsdagmid-

dag kunt u langs-

gaan bij Hester 

van de Meent op 

de receptie van het Trefpunt of op vrijdagmorgen 

bij ondergetekende op kantoor in De Wieken. Een 

telefoontje vooraf is wel gewenst. 

Bij voldoende belangstelling starten wij weer met 

een nieuwe cursus in oktober. 

      Henk van Dijk 

Paastournooi 
 

Dinsdag 22 maart werd in De Wieken de laatste 

ronde van het paastoernooi biljarten gespeeld. 

Tom Braams werd de winnaar. Al ruim 5 weken 

was hij de onbedreigde lijstaanvoerder en hij 

eindigde met 5 punten verschil met de nr 2.  

Het leverde hem de wis-

selbeker en de tegoed-

bon van de keurslager 

op. 

De volledige eindstand 

is geworden: 

    

 Gesp. pnt 

1. Tom Braams  12  19 

2. Martin de Ridder 12  14 

3. Tinus de Ridder  12  12 

4. Cor Glasbergen  12  12 

5. André van Polanen 12  10 

6. Kees van de Berg 12  10 

7. Arnold Geerlings 12  8 

 

De nummers 2 en 3 vielen ook  in de prijzen.  

Deze resultaten zijn van invloed op het vervolg 

van de clubkampioenschappen. De clubkampi-

oenschappen lopen als 

een rode draad door het 

seizoen heen. Deze zijn 

in september begonnen 

en werden onderbroken 

door het kersttoernooi en, 

zoals nu, door het paas-

toernooi. Aan de hand van de resultaten van het 

kerst- en paastoernooi worden steeds de nieu-

we moyennes van de deelnemers berekend 

waarmee dan het vervolg van de clubkampioen-

schappen worden gespeeld. 
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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 ge-

geven door de instructrice. 

Creatief bezig zijn met bloemen en groen 

daarna 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 bestellen materiaal. 

 

                               

 

 

 

 

 

                                  *** 

Cloud  

Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, soft-

ware en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schema-

technieken uit de informatica waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp 

van een wolk wordt aangeduid. 

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten 

zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke 

computer(s) de software draait of waar die precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen 

eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het on-

derhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken 

en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infra-

structuur. De cloud is dus een begrip dat onlinediensten aanduidt. 

Galm 

Deze naam is een afkorting van Groninger 

Aktief Leven Model en en tot 

stand gekomen door samen-

werking van veel partijen, 

zoals het ministerie, de ge-

meenten en sportorganisa-

ties. Galm bestaat inmiddels 

alweer zeventien jaar. Veel 

senioren zijn in die jaren benaderd en een 

aantal van hen zijn nog altijd actief en bezoe-

ken wekelijks de sportavond.  

Dat kan ook in Noordwijk. In de gymzaal in de 

Stijntjesduinstraat komen de deelnemers om 

zeven uur bij elkaar om onder leiding van 

Eveline Anthonissen, ervaren docente oplei-

ding sport en bewegen,  een uurtje te sporten. 

Het programma wordt altijd begonnen met 

een warming-up waarna een sport 

wordt beoefend.  Elke week een an-

dere sport b.v. badminton, slagbal, 

volleybal en nog veel meer. Afgeslo-

ten wordt met een cooling-down be-

staande uit rek- en strekoefeningen. 

Ziektekostenverzekering Z en Z be-

taald een deel van de cursusgelden 

terug om het bewegen voor ouderen 

te bevorderen. 

Heeft u belangstelling loop een keer binnen 

en informeer naar de mogelijkheden. 
                                                      *** 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://nl.wikipedia.org/wiki/Software
http://nl.wikipedia.org/wiki/Software
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Computernetwerk
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=zLAfFFhaJ5KtbM&tbnid=6glwIZj0qHyroM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dkvzwartwit.nl/nl/home/nieuws/item/hkc_jeugdtoernooi_voor_zwart_wit_a1_b1_d1_e1_en_f1&ei=oga6Ue6ONuHt0gXbkYDwDw&bvm=bv.4788
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=badminton&source=images&cd=&cad=rja&docid=7HlcEqsQ9qbs3M&tbnid=dSHzG6FgX0J5GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.os-skolara-hercegovac.skole.hr/slobodne_aktivnosti_u_koli/_d&ei=1TjQUZGvJo_VsgbEjIGYAQ&bvm=bv.48572450,d.Yms&psig=
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ANSV Noordwijk 

Als u dit blad leest is de ANSV inmiddels 4 maan-

den oud. Wij hebben een zeer drukke periode ach-

ter de rug, veel werk is verzet. Hier en daar moe-

ten nog een aantal zaken geregeld worden maar 

dat zijn zaken die niet gelijk op korte termijn moes-

ten worden uitgevoerd. Maar daarvoor  wordt bin-

nenkort weer actie ondernomen. 

Wel willen we laten weten dankbaar te zijn met de 

inzet van alle vrijwilligers en het vele werk wat 

door hen werd verzet. Hierdoor kon alles geruis-

loos voortgezet worden. Inmiddels hebben zich 

drie nieuwe vrijwilligers aangemeld wat ons de 

mogelijkheid geeft om nieuwe activiteiten op te 

zetten. Een voorbeeld hiervan is de herstart van 

de reizen. 

Mocht u als jongere senior wat willen doen voor de 

leden, meldt u dit dan bij een bestuurslid.  
 

Doelstellingen van het bestuur: 
 Werven van nieuweleden 

 Opkomen voor de belangen van de senioren 

in de gemeente Noordwijk en omgeving 

 Leden krijgen kortingen bij o.a. verzekerin-

gen en rijbewijskeuringen 

 Talloze activiteiten worden georganiseerd 

door onze vrijwilligers. 

 Wij bieden onze leden hulp bij het invullen 

van de belastingaangifte, WMO (Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning) en WLZ (Wet 

Langdurige Zorg) ondersteuning 

 Gratis aanschaf van de Vuurtorenpas voor 

korting in de accommodaties en in het zwem-

bad 

 Deze lokale seniorenvereniging is opgericht 

uit onvrede met het beleid en de werkwijze 

van het hoofdbestuur van de landelijke 

ANBO in Woerden. 

Geschiedenis van bowling 

 

Volgens de overleve-

ring is het bowlen 

rond 1100 in Enge-

land begonnen. 

Maar veel later wer-

den schriftelijke ver-

meldingen gedaan in 1366. De Britse Koning 

verbood het spel. Het zou de troepen teveel 

afleiden van het boogschieten. Later tijdens de 

periode met Koning Henri VIII won het spel 

aan populariteit en werd het zelfs een symbool 

van adel en sociale status. 

Sinds het koloniale tijdperk is het bowlen in 

Amerika populair. Tijdens de 17
e
 eeuw namen 

Engelsen, Duitse en Nederlandse kolonisten 

dit spel mee, elke groep met de eigen regel-

tjes. Het gebied bij New York City staat nog 

steeds bekend als “Bowling Green” 

Dit spel, met de Hollandse regeltjes, kunt u 

elke 4
e
 vrijdagmiddag spelen in het Bowling 

Center van Panhuisstraat. De leiding is in han-

den van Tilly van Zuijlen, het is een gezellige 

groep waarvan de deelnemers graag winnen. 

Maar het belangrijkste is toch de gezelligheid 

met elkaar. Van twee tot vier uur trachten de 

deelnemers punten te scoren. Mocht u belang-

stelling hebben ga dan eens kijken bij deze 

groep. En informeer bij Tilly. 
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!! Op zon-en feestdagen zijn de accommodaties gesloten.!!! 

Gymzaal, halverwege Stijntjesduinstraat pad naar gymzaal 

**DPO gebouw: Hoogwakersduinstraat     1e verdieping. 

*** TOV gebouw: achter de Maria ter Zeekerk, Huis ter Duinstraat. 

 

    Mei 2016.       

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 
Alle werkda-
gen niet op di+do.mo Biljart inloop / soos Wieken 10.00 DBO 

Alle werkdagen Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 2-9-23-30 Computer-inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 9. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 5e les nog open Kunstgeschiedenis gr. 1 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 2, 5e les nog open Kunstgeschiedenis gr. 2 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 2-9-23. Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 2-9-23. Yoga Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 9. Dames bingo Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 3-10-17-24-31 Biljart competitie Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 24. Maandblad Trefpunt 09.30 ANSV 

Dinsdag 3-10-17-24-31 IPAD/MacBook Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 3-10-17-24-31 Yoga (Hatha-Yoga) DPO Gebouw*** 10.30 DBO 

Dinsdag 3-10-17-24-31 Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 3. Schilderen/aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 3-10-17-24-31 Klaverjas competitie Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 3-10-17-24-31 Country-Line-Dance Wieken 19.30 DBO 

Woensdag 4. Bestuursvergadering ANSV Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 11. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 4-11-18-25 Yoga (Hatha-Yoga) DPO Gebouw ** 10.30 DBO 

Woensdag 4-11-18-25 Bridge "Oudt Noordwijck"vrije inloop  Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 4. Postzegelruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 4-11-2018 Klaverjassen, sjoelen, koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 25. Prijsuitreiking Spelmiddag Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 4-11-18-25 Volksdansen Trefpunt 15.30 DBO 

Vrijdag 6. Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Maandag 9. Dames bingo Wieken 20.00 DBO 

Donderdag 12-19-26. Biljart competitie Wieken 09.30 ANSV 

Donderdag 12-19-26. Tafeltennis TOV Gebouw*** 10.00 DBO 

Donderdag 12-19-26. Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 12-26. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 12-19-26. Klaverjas competitie Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 12-26. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 12-19-26 Galm sport Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag 13-20-27. Bridge "Oudt Noordwijck"vrije inloop  Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 27. Bowlen Bowl. Centrum 14.00 ANSV 

Vrijdag 27. Bowlen prijsuitreiking Bowl. Centrum ca. 15.30 ANSV 

Zaterdag 14-28. Klaverjas competitie Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 14-28. Biljart inloop / soos Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 17. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 
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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 info@ansv.nu 

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 

Reiscommissie:  Olga Klene    olga17@xs4all.nl 

Contributie ANSV:  € 20,00 per seizoen 

Partner:   € 10,00 per seizoen  

U kunt nu lid worden, betaal  €10,00 en de partner € 5,00 voor de rest van 2016. 

Aanschaf Vuurtorenpas : gratis (Te gebruiken in de accommodaties voor korting bij gebruik

       van consumpties en zwemabonnement van het zwembad) 

De afgelopen maand is ons het volgende lid ontvallen: 

Dhr. D. van Beelen  Groot Hoogwaak 1-K-001   2202 TG  Noordwijk 

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

*** 

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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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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