Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

December 2018/Januari 2019

Inhoud:
Activiteit

Pagina

Bestuurstafel

3

Brandveiligheid /Politietips
Sport en spel/gymnastiek
Fotowedstrijd /Huwelijksjubilea
Kerstlunch/kerstbingo
Vakantie in Zandvoort
Agenda december
Agenda januari /Gegevens contributie
Samenstelling bestuur/commissies
Klachtenformulier

4/5
6
8
9
10
11
12
14
15

Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

A. van den BergAlbert van den Berg
Zoutmanstraat 37

Telefoon: 071-3616889

2202 LM Noordwijk fax: 071-3624774
Admiraal-de Witt

Krijn van der Bent
Keurslager

Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.
Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel

Verstand van lekker vlees.

Ma t/m Do 07.00-17.30
Vrijdag

Probeer eens een maaltijd
uit ons uitgebreide assortiment
aan kant en klare maaqltijd

07.00-18.30

Zaterdag 07.014.00

Meat ~~Meals

Vanaf 11 uur gebakken vis

Schoolstraat 7, Noordwijk

071-3646222

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,
071-361272
www.van der Bent.nl

Www .admiraaldewitt.

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

Joop Faase
Joop Faase b.v.
Televisie—en radio speciaalzaak
Koelkasten en wasautomaten
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk
Tel.: 071-36135

De Verfspecialist F.C. Lassooy
St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk
Telefoon 071-3612352
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Van de bestuurstafel
Beste mensen,
Dit wordt alweer het laatste blad van 2018. Wat gaat
zo’n jaar toch vlug, zeker als je druk bent met het werk
voor een seniorenvereniging. U hebt waarschijnlijk
geen idee hoeveel werk er moet worden gedaan voor
onze ANSV. Bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten in de maand december. Een maand met een aantal
leuke bijeenkomsten waar we naar uitkijken.
Sinterklaas is dan alweer onderweg naar Spanje. In
vooruitzicht hebben we nu de kerstlunch op 30 december. De voorbereiding is in volle gang. Daarna de kerstbingo, de bingocommissie heeft weer leuke prijzen in
voorraad. En eind december, traditioneel, de Opa Oma
bingo. Kortom het belooft leuke en gezellige middagen
te worden. Bestelt u de taxi niet te vroeg, u kunt wachten in de zaal. Veel gezelliger en warmer dan in de
gang, de chauffeur gaat zonder u beslist niet weg.
Halverwege december organiseert Huis ter Duin weer
het grandioze feest voor Ouderen. U begrijpt natuurlijk dat
slechts een klein gedeelte van
onze leden een kaart konden krijgen. Er zijn in Noordwijk diverse
organisaties die iets doen of organiseren voor de senioren en ouderen in Noordwijk. Slechts een
gedeelte van onze leden kan derhalve aan de feestvreugde deelnemen. Daar moet u zeker begrip voor hebben.

Maar onze oudste dochter denkt daar met
gemengde gevoelens aan terug. Wij gingen
met het hele gezin de duinen in met twee
sleeën. Het leek ons leuk om van de top van
een duin naar beneden te sleeën. Zij zat voorop maar waarschijnlijk troffen we een tak op
ons pad. Even was ze helemaal uit het zicht
en kwam later, helemaal wit, weer tevoorschijn. Wij stonden te lachen maar zij zag hier
de humor echt
niet van in.
Natuurlijk kunnen we niet allemaal de duinen
in, zeker als we
slecht ter been
zijn, is het verstandiger om door de ramen te
genieten van de sneeuw en sneeuwpret. Na
twee dagen is helaas de sneeuw meestal
modder geworden of nog erger vastgevroren.
Misschien wordt deze verleden tijd niet herhaald maar dat zou jammer zijn als de jeugd
niet meer kan genieten van de sneeuwpret,
niet meer schaatsen op natuurijs. Maar wie
weet……
Ik zou het haast vergeten maar het nieuwe
jaar luiden we,
zoals gewoonlijk, op 3 januari in met een
grandioos gezellige bingo.
Het bestuur is
om kwart over
één aanwezig
zodat we iedereen een voorspoedig nieuwjaar kunnen wensen. Proosten doen we als
iedereen voorzien is van een glas champagne,
met of zonder alcohol.

Zo langzamerhand merken we dat het frisser wordt.
Het is de afgelopen weken lekker weer geweest met af
en toe een bui maar het is te merken dat we richting
winter gaan. Ook dat heeft zijn bekoring. Hoewel we
best goed moeten uitkijken als er sneeuw en vorst
komt hebben ook deze weersomstandigheden zijn bekoring. Naar buiten gaan is dan misschien een probleem maar wanneer u naar buiten kunt kijken als er
sneeuw ligt, is het wel genieten om naar de jeugd te
kijken. Het doet ons denken aan de tijd dat we met
sleeën de duinen introkken als het flink gesneeuwd
had.

Hennie Meeuwenberg, voorzitter
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Brandveiligheid ook tijdens de feestdagen
Ook als u thuis de feestdagen doorbrengt, doet u er
goed aan eens stil te staan bij de evt. risico’s op brand.
Door eenvoudige maatregelen kunt u ervoor zorgen dat
uw feest thuis veilig verloopt.
Versiering
Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt de risico’s bij brand. Op verpakkingen kunt u zien of de versiering brandveilig is. Hang versieringen langs en aan de
plafonds zo op dat er niemand tegenaan kan lopen.
Zorg er ook voor dat versieringen niet in aanraking komen met verlichting en apparaten die warm worden.
Hang de versiering op met ijzerdraad, dan valt het bij
brand niet snel naar beneden.. Gebruik geen natuurlijk
dennengroen. Dat is zeer brandbaar, zeker als het
droog is.

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is,
is veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom.
Wanneer u toch kiest voor een natuurlijke
boom, zet deze dan in de verste hoek van de
kamer(gezien vanaf de uitgang van uw kamer).
Zet de boom dus niet in de loop-of vluchtroute.
Zo voorkomt u dat u bij een calamiteit ingeslo-

Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting.
Bijvoorbeeld met een KEMA-keur. Controleer voor het
gebruik of de bedrading niet is beschadigd. Gebruik een
gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer
dat niemand erover kan struikelen. Plak bekabeling die
over de vloer loopt met stevige plakband (tape) goed
vast. Rol kabelhaspels helemaal af. Deze worden anders
warm, waardoor brand kan ontstaan. Verleng een verlengsnoer nooit met een ander verlengsnoer. Let erop
dat verlichting die warm wordt niet dichtbij licht ontvlambare materialen wordt gebruikt.
Schakel de verlichting altijd uit wanneer u weggaat of
gaat slapen.
Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen houders van plastic, hout of ander
brandbaar materiaal. Zet kaarsen niet te dicht bij een
warmtebron, zoals op de vensterbank. Door warmte
kunnen kaarsen week worden en ombuigen. Zet kaarsen ook niet te dicht bij andere brandbare materialen,
zoals gordijnen. Zorg ervoor dat kaarsen buiten het bereik van huisdieren blijven en laat ze nooit alleen met
brandende kaarsen, ook niet voor een paar minuten.
De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet
aansteken. Doet u dat toch, laat de kaarsen dan
niet te ver opbranden en zet het kerststukje in
het zicht. Het bovenstaande geldt natuurlijk ook
voor olielampen en andere branders.
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ten raakt.
Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat en
niet gemakkelijk omvergelopen kan worden.
Zet de boom ook niet te dicht bij de gordijnen
of andere brandbare materialen.
Om te zorgen dat de boom minder brandbaar
is, moet de boom vocht kunnen vasthouden.
Kijk bij de koop of er geen groene naalden uitvallen.
Dit kunt u testen door een paar keer met de
boom op de grond te tikken.
Zaag 3 centimeter van de stam af en plaats de
boom in een houder waarin deze 5 centimeter
onder water kan staan. Vul het reservoir dagelijks bij met water. Koop in ieder geval een
boom die niet te groot is voor uw kamer en gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Een moment van onoplettendheid kan uw boom in een
fakkel doen veranderen

Veilig koken

Wanneer er toch brand uitbreekt

Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam
in de pan slaat. Dat komt doordat de pan te heet
wordt of voedsel in de pan droog kookt

Mocht er ondanks alle maatregel toch nog iets misgaan, handel dan als volgt:






Blijf bij de pan
Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat
voedsel droog kookt.
Mocht u de keuken toch even verlaten, neem
dan de kookwekker mee.
Houd brandbare spullen zoals pannenlappen,
keuken-en theedoeken op veilige afstand van
het fornuis.

Als de vlam toch in de pan slaat
1.
Draai onmiddellijk het fornuis uit zodat
de pan niet nog heter wordt
2.
Schuif een deksel over de pan, zodat er
geen zuurstof meer bij kan. Schuif het
deksel altijd van u af.
3.
Laat het deksel op de pan liggen
4.
Zet de afzuigkap uit
5.
Laat de pan afkoelen en haal het deksel
er niet af
6.
Ga nooit met de pan lopen. U kunt
brandwonden oplopen.
7.
Blus nooit met water. Met brandende olie
of vet veroorzaakt water een enorme steekvlam
*****








Blijf kalm
Waarschuw de overige aanwezigen
Vlucht
Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren acht u
Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de grond
Bel-nadat u gevlucht bent – direct 112

Ton Donders
Ouderadviseur ANSV

Politietips
Zijn uw ramen en deuren goed dicht?
Als er niemand thuis is, weet u dan zeker dat alle ramen en deuren goed afgesloten zijn?
Is uw deur ook op slot gedraaid? Een inbreker zou namelijk ongezien zijn slag kunnen slaan.
Meer tips om het een inbreker lastig te maken.
Wek de indruk dat u thuis bent.
Gebruik bijvoorbeeld tijdschakelaars.
Maak afspraken met de buren om voor elkaar een oogje in het zeil te houden.
Bel 112 als u iets verdachts ziet
registreer uw kostbaarheden
Verdacht gedrag!
U ziet iemand bij huizen naar binnen kijken. Weglopen en weer terug komen, een rondje om het huis maken. Een beetje raar maar misschien is het wel een schilder die een offerte wil maken?
Maar het zou heel goed kunnen dat de persoon een inbreker is. Er zijn veel verschillende typen inbrekers
maar veel gedrag komt overeen. Dit is gedrag dat u als buurtbewoner kunt zien.
Als u dan de politie via 112 belt, kunnen we mogelijk een inbraak vookomen.
Politie merkt dat veel mensen verdacht gedrag zien, er een gevoel bij hebben dat iets niet klopt maar toch
denken dat het wel in orde zal zijn en dus niets doen.
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Sport en spel

Gymnastiek

Voorheen heette deze activiteit Galm. Deze naam is een
afkorting van Groninger Actief Leven Model en is tot
stand gekomen door samenwerking van veel partijen,
zoals het ministerie, de gemeenten en sportorganisaties.
Veel senioren zijn in die jaren benaderd en een aantal
van hen zijn nog altijd actief
en bezoeken wekelijks de
sportavond. Dat kan ook in
Noordwijk. In de
gymzaal in de
Stijntjesduinstraat
komen de deelnemers op donderdagavond om zeven uur bij elkaar om onder
leiding van Eveline Anthonisse, ervaren docente opleiding sport en bewegen, een uurtje te
sporten. Het programma r wordt altijd begonnen met een warming-up waarna een sport
wordt beoefend. Elke week een andere sport
b.v. badminton, slagbal, volleybal en nog veel
meer. Afgesloten wordt met een cooling-down bestaande uit rek- en strekoefeningen.
Aan deze activiteit zit wel een kostenplaatje. De vergoeding voor de instructrice en de zaalhuur heeft voor u als
deelnemer een bijdrage of contributie van 209,10 per
seizoen (41 lessen). U kunt kiezen voor betaling ineens,
in twee of drie delen.

Er zijn ziektekostenverzekeringen die deze activiteit
steunen door een deel van
de onkosten te vergoeden.
Dit onder het motto meer
bewegen voor Ouderen.
Kortweg MBvO, de organisatie waar Eveline mee verbonden is.
Heeft u belangstelling? Loop dan een keer binnen en
vraag informatie of doe een keer gezellig mee. Belangrijk is of u wekelijks mee kunt of wilt doen. Voor die
kennismakingsavond hoeft u geen bijdrage te betalen.
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Gymnastiek is ook een activiteit welke door
Eveline Thomassen begeleid wordt.
Elke donderdagmorgen staan in het Trefpunt
om kwart over tien enthousiaste dames
klaar om deel te nemen aan het gymmen.
Hier wordt ook begonnen met een warming
up. Er wordt rekening gehouden met wat de
dames kunnen. Oogmerk is het verbeteren
van de conditie,
evenwicht en spierkracht. Eventueel
wordt, indien nodig,
gebruik gemaakt van
een stoel De oefeningen worden ondersteund door muziek, gebruik wordt
gemaakt van materialen zoals een bal,
knots of een hoepel. Dit alles om de bewegelijkheid te bevorderen.
Na afloop is er nog de mogelijkheid om een
kopje koffie te drinken.. Gezellig even uitrusten en nieuwtjes uit wisselen.
De vergoeding voor de instructrice en de
zaalhuur heeft voor u als deelnemer de consequentie een bijdrage of contributie van
161,95 per seizoen ( 41 lessen). U kunt kiezen voor betaling ineens, in twee of drie delen.
Er zijn ziektekostenverzekeringen die deze
activiteit steunen door een deel van de onkosten te vergoeden. Dit onder het motto
meer bewegen voor Ouderen.
Heeft u belangstelling? Loop dan een keer
binnen en vraag informatie of doe een keer
gezellig mee. Dan kunt u kijken of dit een
activiteit is waar u wekelijks aan meekunt
en wilt doen. Voor die kennismakingsavond
hoeft u geen bijdrage te betalen.
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Fotowedstrijd ‘Het mooiste plekje’ Foto van Kampen en ANSV
Op donderdagavond 1 november kwamen ruim 20 deelnemers aan de fotowedstrijd af op de aangekondigde prijsuitreiking en de bespreking van de ingezonden foto’s. De jury heeft de 64 ingezonden foto’s
uitgebreid besproken en hun keuze van prijswinnaars toegelicht. Wat ook mee werd beoordeeld was de
ingezonden motivatie van de deelnemers ‘Waarom is dit het mooiste plekje voor u?
Mooie ingezonden foto’s, levensgroot op een scherm, en daar ook nog eens uitgebreid over praten en
tips uit te wisselen, is natuurlijk ook echt geweldig. Daardoor werd het bij Foto van Kampen een zeer geanimeerd bijeenkomst.
Uiteindelijk, daar kwam men toch ook
voor, werden de 5 prijswinnaars bekend gemaakt en de 5 aanmoedigingsprijzen toegekend.
De prijswinnaars zijn:
1e prijs: Fija Mills-Zwanenburg
2e prijs: Sjaak Weijers
3e prijs: Piet Broekhof
4e prijs: Jeanette van Starkenburg

5e prijs: Marjolijn van Mastrigt
De 5 aanmoedigingsprijzen waren
Fija Mills
voor:
Anneke van den Akker – Cor van der
Ook eens meedoen aan zo’n leuke fotowedstrijd?
Slot – Arie van den Berg - Riet Witteman en Tino Houdt in het nieuwe jaar de bladen van de deel Allen van harte gefeliciteerd !
Nemende Seniorbonden en de plaatselijke media
In de gaten voor een vervolg op deze zeer geslaagde wedstrijd.
C.Hamburger
Ook nieuwsgierig naar alle ingezonden foto’s? Bezoek
onze website; WWW.ansv.nu en ga dan naar de pagina: ’fotowedstrijd’

Huwekijks jubilea
Op 23 december zijn de heer en mevr. J.C. Cannemeier-van den Burg
Groot Hoogwaak47 , 2202 TG Noordwijk, 55 jaar gehuwd.
Op 30 december zijn de heer em mevr. H. Boekelo-Hoek, H.R. Holststraat 34,
2202 SG Noordwijk, 50 jaar gehuwd.
Wij wensen deze echtparen nog veel gelukkige jaren.
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KERSTLUNCH EN KERSTBINGO
DONDERDAG 20 DECEMBER 2018
In het TREFPUNT
WEES GOED VOOR EEN ANDER EN VERRUIM JE HART
HELP DAAR WAAR HET KAN IN LIEFDE EN SMART
SPECIAAL IN DONKERE DAGEN VOELEN MENSEN ZICH EENZAAM EN ALLEEN
BEZOEK DAN DIE MENSEN EN GA ER EENS HEEN
WAT JE GEEFT ZUL JE ONTVANGEN EN BEDENK DAN METEEN
ALS JIJ LATER EEN VAN DIE MENSEN WORDT VIER JE KERST NOOIT ALLEEN
Op donderdag 20 december a.s. organiseert ANSV weer haar jaarlijkse Kerstlunch, gevolgd door een
KERSTBINGO.
Voorafgaand aan de KerstBingo nodigen wij u uit om gezamenlijk de traditionele Kerstlunch te
gebruiken. Aan lang gedekte tafels in Kerstsfeer kunt u dan weer genieten van een heerlijke Kerstlunch
De lunch begint om 12.00 uur en eindigt om 13.30 uur.
De kerstlunch bestaat uit:
Soep / luxe belegde broodjes / kerstbrood / koffie-thee-melk en karnemelk.
Aanmelden voor zaterdag 15 december a.s. d.m.v. bijgesloten aanmeldingsformulier.
Bij aanmelden graag het bedrag voldoen.
De kosten voor de Kerstlunch zijn € 5,-

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

AANMELDEN KERSTLUNCH DONDERDAG 20 DECEMBER 2018

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Aantal personen:………………………………………………Betaald:………………………………………………………
Aanmeldingsformulier deponeren in de brievenbussen van het Trefpunt of de Wieken
t.a.v. Ton Donders
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Vakantie in Zandvoort
Eindelijk, dacht Luc. Eindelijk eens een paar dagen er
tussen uit. Heerlijk even op vakantie; geen gezeur
over verf aan m’n hoofd.
Ja, we gingen eens naar Zandvoort, met broodjes, zoals Louis Davids het in z’n bekende liedje aanbeveelt.
Natuurlijk was het er druk. Duizenden gekleurde petjes en broekjes met daartussen allemaal mensen in
natura, tint 55. Geen wonder, dacht ik, dat Tjallema
die 55 er zo in heeft gekregen, da’s rechtstreeks van
de (naakte) werkelijkheid afgekeken. Toch is het fijn,
als naamloze onbekende tussen en over al die drukte
te lopen. Niemand die je kent, niemand die je aanklampt en over verf begint. Niets dan mensen die
liggen te bakken en zich nu en dan eens omkeren om
de andere kant ook een beetje te vijf en vijftigen. Tot
er plotseling zo’n zondoorstoofde rechtspringt met de
kreet: “Hei die Luc (van Vlaanderen)”.
Daar heb je het al dacht ik, ben er weer eens bij in al
die hitte. Het was de heer Lieven uit Den Bosch die zo
lief was me te herkennen, een reder-Ruwa-afnemer.
Heeft zelf een caravan in elkaar getimmerd en hoe!
Moest persé naar de kampplaats om één en ander te
keuren. Het viel direct op: de caravan stak behoorlijk
af bij z’n soortgenoten: een spiegelruit tussen tuindersglas. De kleuren kwamen me erg bekend voor: 49
en 9. Het is heus niet overdreven te zeggen, dat de jas
van deze caravan een zondagspak was en van prima
kwaliteit.
Bron: Rondom Sikkens
***

Bestuur wenst u een geweldig
mooi, voorspoedig
en gezellig 2019
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Binnenwerks geheel betimmerd in ocumé,
blank afgelakt met Rubbol Jachtlak; van buiten
onberispelijk, prachtig vol gelakt. Dit was zo
maar geen gewóón werk. “Zie je Luc”, zei de
heer Lieven, “je weet ik heb in m’n vloot o.a.
sleepboten en die hebben uiteraard veel te lijden.
Daar heb ik nu twee jaar geleden het Ruwa systeem op toegepast. Ruwa menie, plamuren,
grondverf. Daarna geslepen met watervast
schuurpapier en tweemaal afgelakt met Ruwa
bootlak met tussentijds slijpen.
En nu, na twee jaar varen is alles nog prima,
zulk resultaat is echt geweldig”. Precies dezelfde methode heeft de heer Lieven toegepast op
zijn caravan en gaat u naar Zandvoort: U haalt
hem er zo uit. Staat nu bijna een jaar in het
duinzand;
zand dat als schuurpapier no. 3 de Ruwa dag en
nacht streelt; daarbij de zilt-zoute lucht, zon en
regen; maar ga eens zien hoe Ruwa zich houdt.
Zoals het door onze afnemer in een rijmpje
werd uitgedrukt:
Tweemaal strijken,
Daartussen schuren;
Dan pas zal u blijken
Wat Ruwa kan verduren.
***

Activiteiten

December 2018.

ANSV en DBO

behalve di. mo.

Bijart inloop/soos

Wieken

10 tot 17 u. DBO

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

3/10/17/24
10.
3.
3.
10.
3.
10.
17. Gastspreker
3/10.

Bijart inloop/soos
Computer inloop
Vergadering DBO
Samen koken
Samen koken
Kaarten en meer
Kunstgeschiedenis groep 1
Kunstgeschiedenis groep 2
Kunstgeschiedenis groep 1+2
Schilderen/aquarelleren

Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken

10 tot 17 u.
10.00
10.00
10.00
12.00
13.30
14.00
14.00
14.00
14.00

DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO

Maandag

10.

Damesbingo

Wieken

20.00

DBO

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

4/11/18.
11.
18.
4/11.
4/11/18.
4/11/18.
5/12/19.
5.

Biljart competitie
Fotografie
Literaire leeskring
Schilderen/aquarelleren
Competitie klaverjassen
Country Line Dance
Tafeltennis
Bestuursvergadering

Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Wieken
Hs ter Duinstraat
Trefpunt

09.30
10.00
10.00
14.00
13.30
19.30
09.00
10.00

ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV

Woensdag

12.

Bloemschikken

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

5/12/19.

Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

13.30

DBO

Woensdag

5/12/19.

Klaverjassen, sjoelen, koersbal

Trefpunt

13.30

ANSV

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

5.
5/12/19.
5/12/19.
12.
6/13/20.
6/13/20.
6/13/20.
20.
20.
27.
6/13/20.
7/14.
7/14.
21.
7/21.
8/22.
8/22.
29.

Postzegel ruimiddag
Wandelvoetbal
Volksdansen
Computer cursus
Bridge "Oudt Noordwijck"
Gymnastiek
Haken en Breien
Kerstlunch
Kerstbingo
Bowling Bowlingcentrum
Sport en Spel
Frans conversatie
Bridge "Oudt Noordwijck"
Kerstdrive
Samen eten
Biljart inloop
Competitie klaverjassen
Opa/Oma bingo

Wieken
Sportpark S.J.C.
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
N'hout
Stijntjesduinstraat
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt

13.30
13.30
14.30
19.30
09.00
10.15
10.00
12.00-13.30
14.00
14.00
19.00
10.00
13.30
13.30
12.00
13.00
13.30
14.00

ANSV
DBO
DBO
ANSV
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV

Alle werkdagen
Alle werkdagen



Galmsport-stimulering

Gymzaal Stijntjesduinstraat



***TOV gebouw Achter Maria ter Zee kerk, Huis ter Duinstraat



Informatie activiteiten ANSV tel. 071-3614198



Informatie receptie Het Trefpunt en De Wieken 071-7114334
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Activiteiten
Alle werkdagen

behalve di. mo.

Alle werkdagen

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

7/14/21/28.
14.
7.
7.
14/28

Zaterdag

16.

7/14/21/28.
14.
8/15/22/29.
8.
15.
8/15/22/29
8/15/22/29.
8/15/22/29.
2/9/16/23/30
9.
9.
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
9.
2/9/16/23/30.
2/9/16/23/30
3/10/17/24/31
3/10/17/24/31
10/17/24/31
3.
3.
24.
24.
3/10/17/24/31
11/18/25
4/11/18/25
4/18.
12/26.
12/26.

Januari 2019.
Bijart inloop/soos
Bijart inloop/soos
Computer inloop
Vergadering DBO
Samen koken
Samen koken
Kaarten en meer
Kunstgeschiedenis groep 1+2
Schilderen/aquarelleren
Damesbingo
Biljart competitie
Fotografie
Literaire leeskring
Schilderen/aquarelleren
Competitie klaverjassen
Country Line Dance
Tafeltennis
Bestuursvergadering
Bloemschikken
Bridge "Oudt Noordwijck
Klaverjassen, sjoelen, koersbal
Postzegel ruimiddag
Wandelvoetbal
Volksdansen
Bridge "Oudt Noordwijck"
Gymnastiek
Haken en Breien
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbingo
Bowling Bowlingcentrum
Bingo
Sport en Spel
Frans conversatie
Bridge "Oudt Noordwijck"
Samen eten
Biljart inloop
Competitie klaverjassen
Februari
Optreden Zeemanskoor Overal

ANSV en DBO
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Katwijks museum
Wieken
Wieken
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Wieken
Hs ter Duinstraat
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Sportpark S.J.C.
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
N'hout
Trefpunt
Stijntjesduinstraat
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt

10 tot 17 u.
10 tot 17 u.
10.00
10.00
10.00
12.00
13.30
14.00
14.00
20.00
09.30
10.00
10.00
14.00
13.30
19.30
09.00
10.00
10.00
13.30
13.30
13.30
13.30
14.30
09.00
10.15
10.00
13.15
14.00
14.00
14.00
19.00
10.00
13.30
12.00
13.00
13.30

DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
DBO
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO

Trefpunt

14.00

ANSV

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas:
Contributie ANSV: € 20,- per jaar Partner: € 10,00 per jaar.
Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk

NL14INGB0007090565

Graag vermelding van uw lidnummer, bij uw naam uw voorletters+ uw adres vermelden.
Aanschaf Vuurtorenpas is gratis. Te gebruiken bij consumpties in de accommodaties bij
het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema, korting bij
slager Knijnenburg en de Beweegschool.
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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:
Bestuurslid Lief en Leed Noordwijk Zee
Bestuurslid Wonen:
Bestuurslid Sociaal domein/ koken:
Bestuurslid ledenadministratie
Bestuurslid activiteiten

Hennie Meeuwenberg-Beijer
Aad Passchier- van Rooijen
Cees Hamburger
Ton Donders
Ton Ouwehand
Aad Passchier- van Rooijen

3614198
3688627
3619954
3614981
3618638
3688627

Medewerkers: Belastinginvullers:
Dick van der Gugten
Cees Hamburger
Berend Ike
Ton Ouwehand
Wil Steenvoorden
Pieter Verhoeven
Froukje Vriezema
Tiny van den Wollenberg

071-8884884
071-3619954
071-3612370
071-3618638
06-52407408
071-3611282
071-3616043
071-3621132

gugten1947@gmail.com
cecohamburger@hotmail.com
berend.ike@gmail.com
floriston@hetnet.nl
wil.steenvoorden@ziggo.nl
pieterverhoeven@ziggo.nl
mevr_f_vriezema@ziggo.nl
cvdw@ziggo.nl

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

Ouderenadviseurs:
Ton Donders

Coördinator

Web-master:
Henriëtte van der Gugten
Webadres:
Facebook:

071-8884884 info@ansv.nu
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 Hoofdstraat 3c

2202 ES

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie
Bericht voor de bezorgers.
Het volgende blad staat op 29 januari voor u klaar in het Trefpunt
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Piet Broekhof, 3e prijs

M. Marjolein van Mastrigt, 5e prijs

4FFJe

