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De toekomst van de ANSV
De Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging bestaat alweer bijna een jaar.
Wat is er bereikt in die maanden en waar wordt aan gewerkt?
De Activiteiten:
We zijn er aardig in geslaagd om onze doelstelling, ’zoveel mogelijk alle activiteiten voort te zetten’, uit te voeren.
Over welke activiteiten hebben we het?
1.Verderop in dit blad ziet u een aardige opsomming van wat er het komende seizoen
allemaal aan activiteiten wordt aangeboden.
2. De samenwerking met de andere ouderenbonden in Noordwijk via het Drie Bonden
Overleg, kortweg het DBO, is gecontinueerd.
3. De kortingen op ziekenverzekeringen zijn, zoals we al eerder met hun hadden
afgesproken, door de verzekeraars ook daadwerkelijk geaccepteerd.
4. De hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is voortgezet.
5. De ondersteuning bij aanvragen voor WMO en bij keukentafel gesprekken zijn behouden.
6. De ANSV heeft de participatie in gemeentelijke adviesraden of platforms voortgezet.
7. We zijn aan senioren, waar nodig en waarom werd gevraagd, diverse adviezen blijven geven.
Wat hebben we nog meer gedaan of voor elkaar gekregen?
Door het bestuur is met verwante seniorenverenigingen veel gesproken over Het aansluiten bij
een, andere dan de ANBO, landelijke senioren federatie.
Waarom je weer aansluiten bij een landelijke club?
Gezamenlijk optrekken heeft, behalve de vorig jaar ervaren nadelen bij de ANBO, ook voordelen. Als het nu zo is te regelen dat de nadelen van zo’n federatie te voorkomen zijn maar wel
de kracht van gezamenlijkheid landelijk in de politiek kunnen gebruiken, zou dat een goede
oplossing zijn.
In 2012 zijn, voortkomende uit de oude ANBO, zestien verenigingen al gestart. Nu is het zover
dat de conclusie is om over te gaan tot vorming van een Federatie. De Federatie Algemene Senioren verenigingen, kortweg FASv. Daarvan is de oprichtingsvergadering kortgeleden in
Amersfoort gehouden.
Deze Federatie heeft inmiddels o.a. overleg met de belastingdienst en stelt zich ten doel

Bij te dragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.

Belangenbehartiging, zowel op individueel en collectief niveau. Met specifieke aandacht
voor inkomens waaronder de pensioenen’, zorg, wonen en welzijn.

Via een lidmaatschap van deze Federatie is er kennis, ervaring en expertise op velerlei
gebied, en werkt samen met de andere ouderenorganisaties om de belangen van de senioren bij politici te behartigen.
U zult zich misschien afvragen waarom deze uiteenzetting. Het gaat toch goed, de activiteiten
gaan verder, het is gezellig. Iedereen heeft het naar de zin.
De afgelopen tijd hebben we echter gemerkt dat er leden zijn die iets missen. Dat is de landelijke invloed.
Wij, als ANSV, overwegen om ons aan te sluiten bij de FASv. Landelijk kan je meer voor elkaar
krijgen dan een enkele vereniging apart. Daarbij hebben wij kennisgenomen van de wat meer
landelijke ideeën van enkele leden en gaan ons hierop bezinnen.
Besluiten worden echter genomen tijdens de jaarvergadering waar u als lid uw voor- of tegenstem kunt uitbrengen op een dan voorliggend voorstel.
Het bestuur.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
handelingen die in het belang zijn van de
nalatenschap (huur opzeggen, sieraden
naar veilige plek meenemen, korthoudbare zaken verkopen en de opbrengst bewaren enz.);
meenemen van objecten die louter
emotionele (en dus geen materiële) waarde hebben (bijvoorbeeld fotoboeken

Op 1 september 2016 treedt het wetsvoorstel
"Bescherming erfgenamen tegen schulden" in
werking.
Sinds 2009 krijgen steeds meer mensen te maken met negatieve nalatenschappen.
De hypotheekschuld blijkt hoger dan de waarde
van het huis, of er is slechts een huurhuis en
nauwelijks genoeg banksaldi om de lopende
schulden van te betalen. Als een nalatenschap
duidelijk negatief is, kun je als erfgenamen verwerpen, maar wat als je niet precies weet of het
positief of negatief zal uitpakken?
Zodra je zuiver aanvaardt, ben je ook aansprakelijk voor schulden. Dus zijn er een aantal dingen
die je beslist níet moet doen, wil je de mogelijkheid om te verwerpen of beneficiair te aanvaarden, nog openhouden.
De wet voorziet globaal in twee dingen: 1) de gedragingen die leiden tot zuivere aanvaarding worden beperkt en 2) een zuiver aanvaarde erfgenaam die wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, kan alsnog beneficiair aanvaarden.
Ad 1) Slechts handelingen die strekken tot het
benadelen van schuldeisers (door nalatenschapsgoederen te verkopen, te bezwaren of
anderszins aan het verhaal van schuldeisers te
onttrekken) leiden tot zuivere aanvaarding.
Welke gedragingen mogen wel zonder dat ze tot
zuivere aanvaarding leiden?
handelingen die in het belang zijn van de nalatenschap (huur opzeggen, sieraden naar veilige plek meenemen, kort-houdbare zaken verkopen en de opbrengst bewaren enz.);
meenemen van objecten die louter emotionele (en dus geen materiële) waarde hebben
(bijvoorbeeld fotoboeken.
**
-

Ad 2) Een zuiver aanvaarde erfgenaam
kan na ontdekking van een onbekende
schuld binnen drie maanden na die ontdekking bij de Kantonrechter een verzoek indienen om alsnog beneficiair te aanvaarden. Ook als de vereffening en verdeling
reeds heeft plaatsgevonden.
Er zal niet snel aangenomen worden dat er
sprake is van een onverwachte schuld. De
erfgenaam heeft een onderzoek plicht. Zo
is er geen sprake van een onverwachte
schuld als deze ten tijde van de zuivere
aanvaarding bekend was, maar de erfgenaam de hoogte verkeerd heeft ingeschat.
Bij de waardering van de bezittingen moet
voorzichtigheid worden betracht. Schulden
als gevolg van het eerdere overlijden van
een partner, zoals niet-uitgekeerde kindsdelen zijn géén onverwachte schulden,
evenmin als kosten terzake van de executele of boedelafwikkelingskosten.
Wilt u meer weten over de afwikkeling van
nalatenschappen met mogelijke schulden,
kunt u te allen tijde contact opnemen.
Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te
Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 0713640100 / ckruis@notariskruissweere.nl.
**

De afgelopen maanden zijn ons de volgende leden ontvallen:
Dhr. C. van Roon
Dhr. N. Voet

Wassenaarsestraat 19
Zeewinde
35

2201 RD Noordwijk
2201 SN Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte
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Nieuwsbrief uitgegeven door NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties
Gepensioneerden. Nieuwsbrief 35, publicatiedatum 9september 2016.
Ons land werd er in de
kwartaalrapportage van juni op gewezen

De Nederlandse pensioenen en de EU
Eind juni stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een nieuwe

het pensioenstelsel
“sustainable” (duurzaam) te houden.
Er is geen serieuze kritiek geuit en Neder-

EU-richtlijn voor pensioenfondsen.

land wordt ook geen gele of rode kaart

Daarover zijn in de media tegenstrijdige

voorgehouden, zoals sommige media be-

berichten verschenen.

weren.

Sommigen beweren dat staatssecretaris

De Commissie houdt op dit moment een

Klijnsma onze pensioen aan Brussel heeft
“verkocht” of “Europa bedreigt onze pensioenen”,
anderen daarentegen zeggen dat hiermee

enquête over de verschillende pensioenproducten in de EU landen. AGE Europe is
hierbij nauw betrokken. Men wil nadere

de dreiging dat pensioenfondsen hun kapitaal
naar het buitenland sluizen zonder toestemming
van hun deelnemers of toezichthouder DNB is

informatie welke producten er zijn, wat de
kwaliteit is, de transparantie, de informatie-

weggenomen.
Tijdens het overleg tussen het NVOG bestuur
en de platformvoorzitters van eind augustus
kwam de vraag op tafel hoe de positie van Nederlandse pensioenen is nadat de Tweede Kamer deze richtlijn heeft gefiatteerd.
Onze Europa deskundige mevrouw Regine

stroom, welke belastingmaatregelen ge-

Mathijssen vertelde desgevraagd dat in het

wenst zouden zijn om die producten te be-

overleg en de discussies die zij namens de

vorderen, welke rol zou de EU kunnen

NVOG in Brussel voert, de Nederlandse

spelen, etc. etc. Dit alles in het licht van

pensioenen op dit ogenblik geen bijzondere

het "White Paper" over "adequate income

aandacht krijgen.

in old age". Deze enquête moet eind van
dit jaar klaar zijn.
Ook is men druk bezig het strategisch plan
voor AGE voor de komende 3 jaar op te
stellen. Het spreekt voor zich dat dit met
27 verschillende landen, die allemaal hun
eigen agenda en cultuur hebben, geen een
eenvoudige opgave is.
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Huwelijksjubileum
Op 1 oktober 2016 zijn de heer en mevrouw P.J. de Haas-Schuurink
Fuikhoren 13, 2201 VT Noordwijk, 40 jaar gehuwd.
Op 7 oktober 2016 zijn de heer en mevrouw H.B. Cramer-Duindam
Wigboldstraat 16, 2203 BV Noordwijk 50 jaar gehuwd.
Op 13 oktober 2016 zijn de heer en mevrouw J. van Duin-Koeleman
Wilhelminastraat 7, 2201 KA Noordwijk, 50 jaar gehuwd.
Op 17 oktober 2016 zijn de heer en mevrouw J. van Duivenboden– van Duivenboden

Beeklaan 152, 2201 BH Noordwijk, 55 jaar gehuwd.
Op 19 oktober 2016 zijn de heer en mevrouw W.P. Vink-Vlieland Stijntjesduinstraat 44, 2202 LC
Noordwijk, 50 jaar gehuwd.
Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en wensen hen nog vele goede en
gezonde jaren.
*****

Workshop kantklossen.
Kant is zeer kostbaar, en was daarom in het verleden
alleen bereikbaar
voor de zeer rijken.
De kostbaarste
kant is van de dunste draden gemaakt, prachtige kragen sierden de kledij van
de gegoede burgers..
Kantklossen wordt met zorg levend gehouden.
Het is echter een hobby geworden en niet
meer een bezigheid om de kost mee te verdienen.
Deelname aan de workshop is gratis.

Op 11 oktober organiseert de ANSV
een workshop kantklossen in het
dienstencentrum “Het Trefpunt” Aanvang twee uur.
Activiteitenleidster is mevr. Brussee,
zij heeft cursussen gegeven in Katwijk en Rijnsburg.
Het klossen van kant is een bewerkelijke techniek, die al eeuwen bestaat.
Kloskant wordt gevlochten waarbij iedere
draad op een klosje gewikkeld is. Het klosje
dient als voorraad. De klosjes worden altijd in
paren gebruikt, die over het gehele werk bij
elkaar blijven behoren.

!!! Themamiddag !!!
De samenwerkende ouderenbonden organiseren op woensdag
26 oktober een themamiddag met als onderwerp veiligheid. Aanwezig is
in elk geval een wijkagent. De verdere invulling kunt u vernemen in de
pers of via de flyers in de accommodaties:
De Wieken (Wassenaarsestraat 5), het Trefpunt (Hoofdstraat 2) en de
Vinkenhof (Achterzeeweg). Toegang is gratis.
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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
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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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KOKEN IN HET TREFPUNT

U leest het goed voor €3,- een maaltijd
en er even tussen uit.

Eindelijk is het zover. Na veel overleg en een

De eerste maandag van oktober, dat is 3 ok-

aantal wijzigingen van het oorspronkelijk ont-

tober willen we gaan starten. Tevens wordt

werp is het Trefpunt eindelijk klaar om maaltij-

er op deze dag Leidens Ontzet gevierd met

den te kunnen bereiden. Er is een grote induc-

als gevolg dat de eerste stamppot Hutspot

tiekookplaat aangebracht en in de wand is een

met klapstuk zal zijn gevolgd door een lekker

combi/stoomoven geplaatst. Om geen last van

toetje of voorafje. Daar het de officiële start

geurtjes en stoom te hebben is er een grote af-

is van het samen koken georganiseerd door

zuiginstallatie aangebracht. Komende tijd gaan

ANSV, willen we gaan tot 25 personen die

Jos en ondergetekende nog op pad voor grote

hieraan kunnen deelnemen. U kunt zich op-

pannen en overig keuken materiaal. Om te kijken of er voldoende animo is om samen te gaan
koken stel ik voor om vanaf oktober a.s. op elke

geven door een briefje in de brievenbus van
ANSV te stoppen in het Trefpunt of de Wieken. Ook kunt u een mailtje sturen naar Ton

eerste maandag van de maand voor jullie en

Donders(ton.donders@casema.nl) of je aan-

evt. samen te gaan koken. In eerste instantie

melden bij de voorzitter Hennie Meeuwen-

gaan we voor mensen die alleen zijn en toch

berg.

behoefte hebben om eens in de maand met el-

Koken met elkaar op maandag 3 oktober

kaar een gezonde maaltijd te nuttigen. Omdat

Aanvang : 11.00 uur tot 14.00 uur

we de wintermaanden ingaan stel ik voor om de

Plaats: Het Trefpunt

komende maanden verschillende soorten

Menu: Hutspot met klapstuk

stamppot te gaan bereiden. We kunnen dan de
prijs laag houden en een stamppot met vlees +

Toetje na?????

een toetje aanbieden voor €3,-.

ANSV, Ton Donders

Kosten: €3,-

***

De Stichting MediPartners Nederland,
De Stichting is gevestigd in Leiden, verricht al

nooit een lange wachttijd.

meer dan 10 jaar voor de senioren/ouderen

De doelstelling van onze stichting is om de

goedkoop rijbewijs keuringen in de regio.

ouderen zolang mogelijk zelfstandig en mo-

Sedert enkele maanden houdt de stichting om

biel

beurten in de Dienstencentra Wieken of het

e houden. Onze stichting werkt alleen met

Trefpunt op maandagmorgen een spreekuur.

vrijwilligers zodat de kosten laag zijn.

Men kan daar dan terecht

Mocht U nog vragen hebben dan kunt u ons

voor een goedkope rijbewijs
keuring of om raad over medische/zorgvragen. Het is de
bedoeling dat er telefonisch,

bellen op telefoon nummer 071-5728434
R. Kamerling, verpleeghuisarts
Stichting MediPartners Nederland
Pompoenweg 9 2321 DK Leiden

071-5728434, een afspraak
wordt gemaakt, er is vrijwel
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GEZELLIG OP STAP MET DE ANSV NOORDWIJK.
Helaas hebben wij de dagtocht naar het
eiland Tiengemeenten moeten annuleren in
verband met te weinig inschrijvingen
(16 personen).
Toch willen wij de volgende dagtocht aankondigen.

DE KERSTSHOW VAN INTRATUIN IN
TER AAR
Op dinsdag 29 november
2016 willen wij daar een
bezoek aan gaan brengen.
Winkelketen Intratuin
maakt altijd veel werk van
de verkoop van kerstartikelen. De vestiging in
Ter Aar van Intratuin
heeft een uitgebreide jaarlijkse tentoonstelling
van alles wat straalt, glittert en glanst.
Het is een hele mooie kerstshow waar u ideëen op kunt doen voor de komende kerstdagen. Natuurlijk kunt u ook het nodige kopen
om uw huis te versieren voor de kerstdagen.
Het deelnemersgeld voor deze dag zal 30
euro per persoon bedragen.
Wij vertrekken met een bus van Beuk .
Opstappunten zijn:
Het Trefpunt om 10.30 uur ,
Groot Hoogwaak om 10.45 uur en
van de Mortelstraat (tegenover het dierenparkje) om 11.00 uur.
Heeft u een rollator dan kan die mee en gaat
dan in de kofferruimte. Degene die met een
opvouwbare rolstoel meegaan dienen wel gewoon naar een stoel in de bus te kunnen lopen
en op een stoel te kunnen zitten. Ook dient u
zelf voor iemand te
zorgen die u met
uw rolstoel wil duwen. De rolstoel
gaat dan ook in de
kofferruimte.
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In het tuincentrum gaan wij rond 12.30 uur
koffie drinken met iets er bij en rond 15.30
uur vertrekken wij vanaf Ter Aar, de chauffeur zal ons dan afzetten bij Het Trefpunt.
Hier gaan wij een drankje drinken en daarna
gaan wij aan het diner.
Wij hebben aan Ton Donders gevraagd of
hij voor ons een Hollandsche maaltijden wil
maken daar is hij toe bereid
en zal Snert en Boerenkool
voor ons maken. Natuurlijk
hoort er ook een nagerecht
bij.
Na het eten sluiten wij de
dag af en zal iedereen op
eigen gelegenheid huiswaarts keren.
Wij hopen dat er veel van
u inschrijven voor deze
dagtocht. VOL = VOL er kunnen totaal
40 personen mee.
U kunt onderstaand opgaveformulier in de
bus doen van het ANSV in het Trefpunt. Of
per email uw opgave doen aan
olga17@xs4all.nl .
Wij zullen woensdag 26 oktober tussen
10.00 en 12.00 uur in het Treftpunt aanwezig zijn voor het betalen van het deelnemersgeld en dat u nog uw inschrijfformulier
kunt inleveren met betaling van het deelnemersgeld.
Met vriendelijke groeten,
Olga Klene, reiscommissie
Tel. 0252-224795 of 06-238060772
email: olga17@xs4all.nl

Beste lezers,
In deze uitgave van ons maandblad staan de activiteiten welke de ANSV u kan aanbieden. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de activiteiten welke de gezamenlijke Ouderenbonden, verenigd in het DBO, voor u organiseren.
Wij nemen aan dat u een keuze gaat maken en een enthousiast deelnemer wordt aan één of meerdere activiteiten.
De activiteiten worden op alfabetische volgorde vermeldt.

Belastinginvullers
Enthousiaste hulpverleners die al jarenlang zeer intensief bezig zijn met hulpverlenen bij het invullen van de belastingformulieren, controleren van huur-en zorgtoeslag. Tevens wordt gekeken of senioren/ouderen in aanmerking komen voor gemeentelijke vergoedingen. Voor een vraag of een advies kunt u altijd bij deze mensen terecht. Voor het doen van aangifte inkomstenbelasting kan een onkostenvergoeding van ten hoogste € 12,- worden gevraagd. Coördinator is mw. T. van den
Wollenberg tel.: 071-3621132.

Biljarten
Elke dinsdagmorgen om half tien staan de mannen klaar om wat caramboles te scoren. Het
is reuze gezellig maar daarnaast wil men ook graag winnen. Er is een mogelijkheid voor een
nieuwe groep om op donderdagmorgen te starten , aanvang ook om half tien. Heeft u interesse, neem dan even contact op met Hennie Meeuwenberg

071-3614198

Bingo
Op de 2e en 4e donderdagmiddag van de maand worden de plankjes uit de
kast gehaald voor een gezellige bingomiddag.
De kosten zijn € 2,50 per plankje. Er is altijd een rijtjesprijs, een hoofdprijs
en diverse kleine prijsjes. In de kerstvakantie wordt een extra bingomiddag
ingelast de z.g. Oma-Opa en kleinkinderenbingo. Eind april wordt in samenwerking met de Oranjeverenging een Oranjebingo georganiseerd. Tijdens de zomermaanden wordt in samenwerking met de KBO en PCOB voor
alle 55+ers bingomiddagen georganiseerd. Kom eens kijken en doe mee.
Het spel begint om 14.00 uur. De bingo’s vinden plaats in het Trefpunt. Ca
16.15 is het einde van de bingo.
Leiding is in handen van Aad Passchier tel. 071-3688627.

Bloemschikcursus
Elke 2e woensdagmorgen staan de tafels klaar voor de deelnemers aan de cursus bloemschikken. De cursus start op de 2e woensdagmorgen van de maand
september en wordt gegeven in de zaal van het Dienstencentrum
“Het Trefpunt” aan de Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee, aanvang 10.00 uur.
Men kan zich aanmelden bij Aad Passchier
071-3688627.
Opgeven voor de cursus bloemschikken is noodzakelijk, wel kan wel kan men
een enkele keer deelnemen aan de cursus maar ook dan dient men zich op te
geven. Kosten voor de cursus € 25,00, maandelijks voor het materiaal 5 euro.
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een keer niet kunt, geef even een bericht
van verhindering zodat er niet teveel materiaal klaar ligt.
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Bowling
Iedere 4e vrijdagmiddag van de maand is de bowlingmiddag in het bowlingcentrum aan
de van Panhuysstraat. We beginnen om kwart voor twee om ons klaar te maken voor het
bowlen. Om twee uur starten we met 4 of 5 man/vrouw op een baan, dan is het altijd
weer spannend hoe je gooit. Om half vier worden de punten verzameld om dan bij het
einde van het seizoen (eind mei) de totale scores bekend te maken. Het bestuur van de
ANSV zorgt voor de wisselbeker en de prijzen voor de drie beste bowlers.
Speleider is Tillij van Zuijlen tel. 071-3610482. Prijs voor deelname per seizoen € 40,De kosten bedragen € 40,00 per seizoen, bij aanvang van het seizoen te betalen.

Busreizen
Ook de dagreizen staan weer in ons programma. Olga Klene heeft de organisatie op
zich genomen en heeft een aantal ideeën op tafel gelegd. De eerste volgende reis
voert ons naar het tuincentrum in Ter Aar. De datum is vastgesteld op
dinsdag 29 november. Heerlijk om de kerstsfeer te proeven in dit tuincentrum.
De middag wordt afgesloten in het Trefpunt waar de erwtensoep en boerenkoolmaaltijd klaarstaan. Voor informatie Olga Klene
0623860772. Op pagina 16
vindt u informatie en een inschrijfformulier wordt gelijk met het maandblad bezorgd.

Feestdagen
Het programma voor de paasviering en het kerstfeest worden in het maandblad
bekend gemaakt. De laatste donderdag van de maand november komt de Sint en
zijn Zwarte Pieten op bezoek in het Trefpunt.
De dagen tussen de feestdagen is het gewoonte geworden om een
Opa/Oma bingo te organiseren. Een heerlijk uitje voor groot en klein is dan een
bingomiddag waar iedereen welkom is

Fotoclub
Door het volgen van deze cursus krijgt u beter inzicht in de mogelijkheden van uw
fototoestel en krijgt u voorlichting over het fotograferen in allerlei omgevingen en
omstandigheden. Tijdens de bijeenkomsten worden de foto’s van een opdracht
bekeken en van positief commentaar voorzien. Tijdens de bijeenkomst worden
technieken met het fototoestel uitgeprobeerd en besproken. Opgeven voor deze
cursus is noodzakelijk. Cursusleidster is Janneko Giezen. Deelname is gratis.

Handwerken.
Creativiteit in handwerken geeft je een manier om jezelf te zijn, ideeën uit te
werken die jezelf wilt maken. En creatief zijn kan iedereen. Daarom komt de
handwerkgroep bijeen, waarbij ieder gelegenheid heeft om de eigen ideeën
in een mooi werkstuk uit te werken. Het is een creatieve en gezellige groep
waarin nieuwe ideeën van harte welkom zijn. Kosten voor deelname is 12,50
per kwartaal, inclusief aanschaf van materialen . Leiding is in handen van
Nel van der Meer, tel. 06-55938187.
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Wenskaarten maken
Iedere 1e en 3e donderdagmiddag van de maand worden er wenskaarten gemaakt
in Het Trefpunt door een groepje dames. Aanvang half twee tot ca half vier uur. De
activiteitenleidster probeert iedere veertien dagen een nieuwe kaart samen te stellen die dan in het Trefpunt gemaakt wordt. De kosten voor het gehele seizoen
40 euro in twee termijnen te voldoen. Inclusief de materialen die gebruikt worden,
wel dient men zelf een schaartje mee te nemen. Kosten € 40,- per seizoen.
Leiding is in handen van Joke van de Meeberg, tel. 071-3611334.

Kantklossen

Beginnerscursus kantklossen.

Uit verveling ben ik tijdens een ziekteperiode begonnen met kantklossen. De verveling was direct opgelost! Na enige jaren praktijkervaringen
ben ik lessen gaan geven in Leiden, Katwijk en Rijnsburg.
Korte tijd geleden kreeg ik een verzoek van het bestuur van ANSV om
een cursus kantklossen te verzorgen in het Trefpunt. We hebben gekozen voor de 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand. We beginnen dan
om twee uur tot ca vier uur. De kosten voor deze cursus zijn € 25,- voor
de periode sept t/m december en € 25,- voor de periode januari t/m
mei. In de cursuskosten is de aanschaf van het materiaal inbegrepen.
Informatie mevr. Brussee tel. 071-3612351.

Klaverjassen
Voorheen noemde men klaverjassen het spel van de duivel. Maar in Noordwijk
is klaverjassen zeer populair. Tijdens de spelmiddag staan de tafels en attributen klaar voor de deelnemers aan het competitie klaverjassen. Halverwege is
er gelegenheid tot het nuttigen van een consumptie.
Ca vier uur gaan de kaarters weer naar huis. Voor deelname betaald u per
maand € 5,50. Leiding is in handen van Trudie Stagge, tel. 06-16415657.

Koersbal
Een ander onderdeel van de spelmiddag op woensdagmiddag is het koersbal, een
van oorsprong Australische sport. Dit balspel lijkt enigszins op jeu de boules, is omstreeks 1980 overgewaaid naar Europa en wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2
meter. Er spelen teams van twee spelers tegen elkaar. Eén team met zwarte ballen,
de tegenstander met bruine ballen. De bedoeling van het spel is, net als bij jeu de
boules, om de ballen zo dicht mogelijk te rollen naar het witte balletje, de jack. Aan
het eind van de competitie worden de wisselbeker en prijzen voor 2e en 3e plaats
uitgereikt. Prijs voor deelname is € 10,- per seizoen.
Spelleidster is Gre van Beelen, tel. 071– 3616677.

Koken

Samen koken en eten.

Begin september is de keuken in het Trefpunt klaargekomen. Inmiddels ook
gebruikt tijdens de bingo bij de opening van het seizoen. Waar u hebt kunnen
genieten van de heerlijke hapjes. Op pagina 7 en 16 kunt u lezen wat de planen zijn om gezamenlijk te koken en eten.
Leiding is in handen van Ton Donders.
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Modeshow
Tweemaal per jaar organiseren de Ouderenbonden een modeshow in het Trefpunt en in de Wieken. De shows worden gepresenteerd door twee verschillende zaken die al langere tijd in het Trefpunt en de Wieken een show presenteren. De shows worden in het maandblad aangekondigd.

Ouderenadviseurs
Ouderenadviseurs zijn opgeleid om goed te luisteren en een antwoord
trachten te geven op uw vragen. Ook bij het voeren van het keukentafelgesprek kan de aanwezigheid van de ouderenadviseur gevraagd worden. De
zorgvragen zijn soms zeer complex, dan is het prettig als u wat hulp kunt
vragen. Achterin het maandblad zijn de telefoonnummers en emailadressen vermeld. Coördinator is Ton Donders, tel. 071-3614981.

Postzegelruilmiddag
Op de 1e woensdagmiddag van de maand kan men in De Wieken
postzegels ruilen. Hier heeft u de kans om uw dubbele zegels of
overtollig materiaal te ruilen en op deze wijze uw verzameling uit
te breiden. Zeker voor de winterse dagen een uitermate boeiende
hobby. In elk geval kunt u tijdens deze ruilmiddagen op een goedkope manier aan gewenste postzegels te komen. Toegang is gratis,
aanvang 13.30 uur. Eerste ruilmiddag in september.
Contactpersoon: H. Meeuwenberg 071-3614198

Sieraden maken
Deze workshop zal gegeven worden in het Trefpunt door Yvonne
Brunningmeijer. Zij heeft ruim ervaring met het maken van sieraden en leert u
in een paar eenvoudige stappen om de mooiste sieraden zelf te maken.
Kosten voor deelname aan deze cursus is 24 euro inclusief alle benodigde
materialen en zal plaatsvinden op maandagmiddag in het Trefpunt.
Maar…….. op dit moment is de cursus vol, liefhebbers kunnen zich laten plaatsen op een wachtlijst.

Sjoelen
Elke woensdagmiddag is het een gezellige drukte in de grote zaal van het
Trefpunt. Bij één van de tafels staan de sjoelbakken klaar voor de deelnemers
Sjoelen wordt gezien als gezelschapsspel maar het wordt ook heel serieus
beoefend door deelnemers aangesloten bij de ANS (Alg. Ned. Sjoelbond).
Sjoelen onder het motto bewegen is goed voor u maar daarbij kunnen de dames ook enkele uurtjes gezellig kletsen. Ook bij het sjoelen aan het einde van
de competitie prijsuitreiking, prijzen beschikbaar gesteld door ANSV.
Kosten voor deelname €10,- per seizoen.
Spelleider is Aart Mulder, tel. 071-3649108.
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Team bezoekers
Er is een groep mensen die door omstandigheden aan huis gebonden
zijn. Voor deze leden staan onze bezoeksters klaar. Een andere groep
welke bezoek krijgt zijn de mensen die een jubileum te vieren hebben.
Bezoekjes worden zeer op prijs gesteld.
Coördinator is Aad Passchier, tel. 071-3688627.

De volgende activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de KBO en PCOB.

Aquarelleren
Schilderen met aquarelverf onder leiding van een docent. U werkt in uw eigen tempo, aan
zelf gekozen onderwerpen. U zorgt voor uw eigen materiaal zoals aquarelblok, verf en
penselen. De cursus bestaat uit 14 lessen. Er is op maandagmiddag in de Wieken en op
dinsdagmiddag in het Trefpunt een aquarelleercursus onder leiding van Els van Meurs, tel.
06-22963719. Kosten voor deelname per 14 lessen € 47,50. Op maandagmorgen wordt
een aquarelleercursus gegeven onder leiding van dhr Plug, tel. 071-3611830. Kosten voor
deelname per 14 lessen € 35,-

Biljart en soos
U treft altijd bekenden tijdens de soos in De Wieken of het Trefpunt. Zin om een
kaartje te leggen of biljart u liever? Er zijn echter ook andere mogelijkheden, zoals
schaken of misschien scrabbelt u liever. Dat kan allemaal in onze accommodaties. Dat
is dagelijks, met uitzondering van dinsdagmorgen in de Wieken, van 9 tot 17.00 uur.
Die mogelijkheid is er ook op de 2e en 4e zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Bridge voor beginners.
Wanneer er voldoende liefhebbers zijn is mevr. Lies de Meij bereid gevonden om vanaf 5 oktober een cursus van 12 lessen te geven, aanvang 10 uur. In de loop van de cursus dient men het
boekje “Bridgen voor beginners” aan te schaffen. De cursus wordt gegeven in het Trefpunt,
aanvang 10 uur. Kosten voor deelname aan deze cursus is € .30,00

Computer cursus Window.
De basiscursus zowel als de cursus voor gevorderden omvat 6 lessen van 2 uur, kosten € 60,00. Het aanschaffen van een
cursusboek, kosten € 25,00, is niet verplicht maar wel wenselijk. Er is een cursus voor echte beginners en een cursus
voor gevorderden. Bij inschrijving is het belangrijk te vermelden welk computersysteem u gebruikt. Opgeven is noodzakelijk, na inschrijving volgt een gesprek met de cursusleider. U kunt zich opgeven bij de receptie
071-367114334.
Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus gestart. De cursus wordt gegeven in het Trefpunt op woensdagmorgen
van 10 uur tot half twaalf tot 12.

Computersoos
U oefent in uw eigen tempo. Vrijwilligers helpen u verder. Voor problemen wordt op de aanwezige computers een oplossing gezocht. Ook voor optimaal gebruik van uw tablet kunt u hier terecht. De soos wordt gehouden in het Trefpunt op
maandag van 9.30 tot 11.30 uur.
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Country Line Dance groep.
Een line dance is een formatiedans, waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen,
waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde dansbewegingen uitvoeren. Country-line dance wordt
zo genoemd omdat het zijn oorsprong vindt in het wilde westen van Amerika. Het is dus niet
vreemd dat vaak Amerikaanse volksmuziek wordt gebruikt tijdens de dansbijeenkomsten. Het
is een gezellige manier van bewegen die makkelijk is te leren. Door het dansen krijgt men
meer beweging maar kan men ook sociale contacten opbouwen. Kom eens kijken, er is plaats
voor nieuwe leden. Dansen vindt plaats in De Wieken op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00

Franse les groep 1
Deze cursus is geschikt voor deelnemers met een aantal jaren voorkennis. Na overleg met de docente is het mogelijk
deel te nemen. Men kan ook een proefles meemaken. De cursus wordt gegeven in De Wieken en bestaat uit 25 lessen
van 1 uur, kosten € 87,50 . Het bedrag is excl. lesmateriaal.
Franse les groep 2
Deze cursus is voor gevorderde deelnemers. Na overleg met de docente is het mogelijk deel te nemen. Ook een
proefles meemaken behoort tot de mogelijkheden. Cursus wordt gegeven in De Wieken en bestaat uit 25 lessen
van 1 uur. Kosten € 87,50, excl. het lesmateriaal. Cursusleidster is mw. S. Potters.

Galmproject
Een project in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen wordt gegeven in de
gymzaal Stijntjesduinstraat 2 te Noordwijk aan Zee. De leiding is in handen van een
ervaren docente, opleiding sport en bewegen, die op enthousiaste wijze het sporten
voor ouderen stimuleert. Na een warming-up wordt een sport beoefend. Elke week
een andere sport. Tot slot een cooling-down bestaande uit rek en strekoefeningen.
Leiding is in handen van Eveliene Anthonissen, start op donderdagavond 1 september van 19.00 tot 20.00 uur. Kosten €3,85 per les, hele seizoen (40 lessen) € 154,00.

Gymnastiek
Op elke donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur wordt in het Trefpunt door
docente Anneke Kant een uur gymnastiek beoefend in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen. Het accent wordt zoveel mogelijk gelegd op wat de deelnemer/sters kunnen. Oogmerk is het verbeteren van de coördinatie, het evenwicht
en de spierkracht. De oefeningen worden ondersteund door muziek of door gebruik van materialen zoals bal, knots of hoepel. Dit alles om de bewegelijkheid te
bevorderen. Kom eens kijken of dit een activiteit is om regelmatig te doen. Kosten € 150,00 per seizoen, te betalen in twee keer. Start is op 8 september.

Klaverjassen op zaterdagmiddag
Voor de enthousiaste kaartspelers is er de mogelijkheid om in een gezellige
sfeer deel te nemen aan de competitie klaverjassen. Jan van Leeuwen heeft de
leiding bij dit zeer populaire kaartspel. Tussen de ronden gezellig kletsen,
nieuwtjes uitwisselen en sociale contacten opbouwen. Er wordt gekaart op de
1e en 3e zaterdagmiddag, aanvang 13.30 uur.
De eerste kaartmiddag is op 10 september.
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Kunstgeschiedenis
Ook dit seizoen kunstgeschiedenis met Daniël Tavenier als presentator. Er worden 5 of 6 middagen, in najaar en voorjaar cursus gegeven. Er worden verschillende aansprekende onderwerpen uitgekozen. Bij voldoende aanmeldingen
worden weer twee groepen gevormd. Over een bepaald onderwerp wordt veel achtergrond informatie gegeven met
beeldmateriaal. Vragen en interactie worden op prijs gesteld. Een tentoonstelling wordt tijdens de laatste bijeenkomst bezocht. Gestart wordt op 3 en 10 oktober, kosten 2x € 50,- , exclusief materiaal- en excursiekosten. De middagen worden gehouden in het Trefpunt op maandagmiddag van 2 tot 4 uur.
Aanmelden receptie Trefpunt 071-7114334.

Literaire leeskring
Een enthousiaste lezersgroep. Het genre dat gelezen wordt is breed: sociale, historische,
psychologische, spannende en ontspannende romans evenals reisbeschrijvingen. De leeskring komt bijeen op de 3e dinsdagmorgen van de maand, in de Wieken van 10 tot 11.30
uur. De 1e leeskring zal gehouden worden op 20 september, er zijn geen kosten aan deelname gebonden. Leiding is in handen van Janneko Peen-Giezen.

Tafeltennis
Omdat het weer de tenniswedstrijden nogal eens dwars zat, heeft men een
nieuwe variant bedacht op dit spel. In het begin speelde men op de huistafel,
het net werd gevormd door een aantal boeken. Als bal kon men een bolletje
wol gebruiken en de deksels van de sigarendoosjes deden dienst als raket.
Spelfabrikanten speelden al snel in op deze ontwikkeling en kwamen al snel
met allerlei materialen.
In samenwerking met de tafeltennisclub kunt u op donderdagochtend vanaf
tien uur deze sport beoefenen. Locatie is achter de Maria ter Zee kerk.
Kosten 3 euro per ochtend.

Tai Chi
Tai Chi geeft kracht en balans, dus een beter evenwichtsgevoel en
geeft u ontspanning in geest. Ook voor mensen die gebruik maken van
een hulpmiddel. Voor de veiligheid worden de oefeningen vanuit een
stoel gegeven, gebruikmakend van materialen en muziek. Tai Chi
wordt gegeven op maandagmorgen in de Wieken van 10 tot 11.30 uur.
Leiding is in handen van Annie van Beelen, 071-8881407.
Geen kosten voor deelname.

Volksdansen.
Iedere woensdagmiddag kunt u in het Trefpunt gezellig meedansen. Er wordt gedanst
van 14.45 tot 16.00 uur, met daarin een pauze voor een kopje thee. De dansen zijn
afkomstig uit verschillende landen. Naast het oefenen van de armen en beenspieren
zijn ook de lachspieren belangrijk! Kom vrijblijvend een keer kijken en doe dan gezellig een dans mee. U bent van harte welkom.
Leiding is in handen van Wil Nekkers tel. 071-3611956. Kosten € 60,00 per seizoen of
2x € 30,00. Start 1 september. Proefles is gratis.
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Wandelen
Iedere 3e dinsdag van de maand wordt er 12 km gelopen. Tochten uitgezocht door het wandelteam. Meestal starten wij met de trein, daarna koffie
en appelgebak. Lopen en lunchen doen wij in de vrije natuur. Vertrek vanaf
het Verkadeplein naast de Jeroenskerk ca kwart voor negen. Leiding is in
handen van Ellen de Groot

071-3612112. Kosten afhankelijk van de trip.

Wandelvoetbal
Voetbal voor 55+ers met aangepaste regeltjes zoals b.v. niet rennen,
geen lichamelijk contact en er staat geen doelman opgesteld. Verder is
het veld kleiner. Op 7 september wordt deze activiteit gestart door samenwerking van de vv SJC, de Ouderenbonden en WSN. Naast bewegen
is ook het sociale contact wat ontstaat belangrijk. Nieuwsgierig? U bent
van harte welkom. Er zijn geen kosten bij deelname

Attentie!
De verschillende data in bovenstaande beschrijvingen kunnen afwijken door feestdagen
of andere evenementen. Let u daarom op de agenda in het maandblad of flyers die veranderingen aangeven. Heeft u twijfels, belt u dan even naar de receptie tel. 071-7114334.

**

Wmo Academie
Voor de ouderenadviseurs en belastinginvullers van de ouderenbonden en anderen die zich verdienstelijk (willen)
maken voor anderen op het gebied van het Sociaal Domein organiseren de Gemeente Noordwijk en de ouderenbonden in Noordwijk de Wmo-academie.
Gedurende vier dinsdagmiddagen wordt voorlichting gegeven en worden vragen beantwoord door deskundigen op
hun terrein. Op die manier kan iedere deelnemer zijn kennis actualiseren.
Hier volgt een overzicht van de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: Sociaal Wijkteam, werkwijzen maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, Welzijn op Recept
Door: Adry Beugelsdijk, coördinator Sociaal Wijkteam
Dinsdag 18 oktober, 14.00 – 15.00 uur, Gemeentehuis Noordwijk
Bijeenkomst 2: Lokaal Loket, Wmo, triage, voorliggende voorzieningen, overige wetgeving
Door: Sonja Wolters
Dinsdag 25 oktober, 14.00 – 15.00 uur, Gemeentehuis Noordwijk
Bijeenkomst 3: Eigen Bijdrage, stapeling van kosten, praktijkvoorbeelden
Door CAK
Dinsdag 15 november, 14.00 – 15.00 uur, Gemeentehuis Noordwijk
Bijeenkomst 4: Indicatieproces
Door ISD Bollenstreek
Dinsdag 22 november, 14.00 – 15.00 uur, Gemeentehuis Noordwijk
De ouderenadviseurs en belastinginvullers hebben hiervan al bericht ontvangen. Mocht u niet bij één van beide
groepen behoren, maar wilt u wel graag ouderen helpen om de weg binnen bovenstaande wet- en regelgeving te
vinden, meldt u zich dan voor 8 oktober aan bij:
Secr. H. van der Gugten tel. 071-8884884, email ansv.secretaris@gmail.com of bij
H. Meeuwenberg tel 071-3614198, email karelmeeuwenberg@ziggo.nl
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October
Dag

Datum

Activiteit

Accomm.

Alle werkdagen

niet op di+do.mo

Biljart inloop / soos

Alle werkdagen

Tijd

Org.

Wieken

10.00

DBO

Biljart inloop / soos

Trefpunt

10.00

DBO

Maandag

3/10/17/24/31

Schilderen/aquarelleren

Wieken

09.30

DBO

Maandag

3/10/17/24/31

Computer inloop

Trefpunt

10.00

DBO

Maandag

3.

Koken met elkaar

Trefpunt

11.00

ANSV

Maandag

3/10/17/24/31

Schilderen/aquarelleren

Wieken

13.30

DBO

Maandag

10.

Sieraden maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Maandag

3/24.

Kunstgeschiedenis groep 1

Trefpunt

14.00

DBO

Maandag

3/10/17/24/31

Yoga

Trefpunt

14.30

DBO

Maandag

10/31.

Kunstgeschiedenis groep 2

Trefpunt

14.00

DBO

Maandag

10.

Dames Bingo

Wieken

20.00

DBO

Dinsdag

4/11/18/25

Biljart competitie

Wieken

09.30

ANSV

Dinsdag

4/11/18/25

Dinsdag

11.

Frans conversatie groep 1
Fotografie

Wieken
Trefpunt

10.00
10.00

DBO
ANSV

Dinsdag

4/11/18/25

Handwerken

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

4/11/18/25

Aquarelleren

Trefpunt

13.30

DBO

Dinsdag

4/11/18/25

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Dinsdag

4/11/18/25

Country Line Dancing

Wieken

19.30

DBO

Dinsdag

11.

Workshop Kantklossen

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

18.

Literaire leeskring

Wieken

10.00

DBO

Dinsdag

25.

Kantklossen

Trefpunt

13.30

ANSV

Woensdag

5.

Postzegelruilmiddag

Wieken

13.30

ANSV

Woensdag

12.

Bloemschikken

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

5/12/19/26

Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

13.30

DBO

Woensdag

5/12/19/26

Wandelvoetbal

Sportpark SJC

14.30

DBO

Woensdag

5/12/19/26

Klaverjassen, sjoelen, koersbal

Trefpunt

13.30

ANSV

Woensdag

5/12/19/26

Volksdansen

Trefpunt

14.45

DBO

Woensdag

26.

Themamiddag over veiligheid

Vinkenhof

14.00

DBO

Donderdag

6/13/20/27

Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

09.00

DBO

Donderdag

6/13/20/27

Tafeltennis

TOV gebouw

10.00

DBO

Donderdag

6/13/20/27

Gymnastiek

Trefpunt

10.30

DBO

Donderdag

6/13/20/27

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Donderdag

6/20.

Kaarten maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Donderdag

6/13/20/27

Galm sportstimulering

Stijntjesduinstr

19.00

DBO

Donderdag

13/27.

Bingo

Trefpunt

14.00

ANSV

Vrijdag

7/14/21.

Bridge "Oudt Noordwijck

Trefpunt

13.30

DBO

Vrijdag

28.

Bridge "Oudt Noordwijck

Trefpunt

13.30

DBO

Vrijdag

7/14/21/28

Frans conversatie groep 2

Wieken

10.00

DBO

Vrijdag

7/14/21/28

Omgaan met tablets

Wieken

10.00

DBO

Vrijdag

7/14/21/28

Computer/laptop cursus

Wieken

11.00

DBO

Vrijdag

28.

Bowling

Bowl. Center

14.00

ANSV

Zaterdag

8/29.

Comp. Klaverjassen+ Bilj. Soos

Trefpunt

13.30

DBO

Zaterdag

22.

Optreden koor Overal

Trefpunt

14.00

16.00

Inlichtingen betreffende de activiteiten: receptie Trefpunt tel. 071-7114334
Informatie betreffende activiteiten ANSV H. Meeuwenberg tel. 071-3614198.
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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

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:
Froukje Vriezema
Ton Ouwehand
Cees Hamburger

071-3621132
071-3616043
071-3618638
071-3619954

cvdw@ziggo.nl
mevr_f_vriezema@ziggo.nl
floriston@hetnet.nl
cecohamburger@hotmail.com

071-3614981
071-3621132
071-3619954
071-3614198

ton.donders@casema.nl
cvdw@ziggo.nl
cecohamburger@hotmail.com
karelmeeuwenberg@ziggo.nl

ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Ouderenadviseurs:
Ton Donders
Coördinator
Tiny van den Wollenberg
Cees Hamburger
Hennie Meeuwenberg
Web-master:
Henriëtte van der Gugten
Webadres:
Coty Hamburger

071-8884884 ANSV.secretaris@gmail.com
WWW.ANSV.NU
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.
Uw contributie kunt u overmaken naar:
Banknummer ANSV : ANSV Noordwijk

NL14INGB0007090565

Aanschaf Vuurtorenpas : gratis (Te gebruiken in de accommodaties voor korting bij gebruik
van consumpties en zwemabonnement van het zwembad
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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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INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE DAGTOCHT OP 29 NOVEMBER 2016 NAAR HET TUINCENTRUM IN TER AAR
NAAM_________________________________________________________________________
ADRES________________________________________________________________________
WOONPLAATS_____________________________________________________________
TEL. NR.__________________________________________________

MET HOEVEEL PERSONEN WILT U MEE___________________________________
Deelnemersgeld kunt u betalen op woensdag 26 oktober 2016 in het Trefpunt tussen
10.00 – 12.00 uur

hierlangs afknippen
Agenda 2017
Evenals voorgaande jaren willen wij u weer het aanbod doen tot het aanvragen van een agenda. Uw aanvraag kunt u deponeren in de brievenbus in De Wieken en Het Trefpunt. Desgewenst kunt u de aanvraag ook per mail versturen naar karelmeeuwenberg@ziggo.nl.

hierlangs afknippen
Aanvraag agenda 2017
Graag maak ik gebruik van uw aanbod voor aanvraag van de agenda 2017
Naam:………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………..
Tel. Nr.:………………………………………………………………………………………………...

hierlangs afknippen en deponeren in de brievenbussen in het Trefpunt of De Wieken.
Aanmelden voor het samen koken/eten in het Trefpunt op de 1e maandag vanb de maand.

Hierbij meld ik mij aan voor het koken en samen eten.
Naam:…………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Formulier deponeren in de brievenbussen in De Wieken en het Trefpunt
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Opening seizoen 2016-17

Duinen bij Noordwijk
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