Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

juli - augustus 2019

Colofon:
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en
verschijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maanden juli en augustus 2019.
Behalve de activiteitenagenda voor de maanden juli en augustus 2019 in dit blad krijgt u
ook een los activiteiten overzicht. Deze losse uitgave is het overzicht van de activiteiten
voor het nieuwe seizoen wat van september 2019 tot juni 2020 loopt.
Alvast heel veel voorplezier.
De redactie bestaat nu nog uit: Henriette van der Gugten en Cees Hamburger.
We zijn opzoek naar versterking van onze redactie. Heeft u interesse? Meldt u per mail,
dat heeft de voorkeur, of per telefoon bij onze secretaris Henriette van der Gugten:
E-mail: secretaris@ansv.nu Telefoon: 0625311680.
De foto op de voorkant van de omslag:
Is ingezonden voor de fotowedstrijd met het thema:
‘Beweging’. De 1e prijs is voor Mieke Bakker met foto
van een ’Danswedstrijd ‘ gemaakt in de Muze in Noordwijk.
De foto’s op de achterzijde van de omslag :

Deze 4 foto’s zijn de 2e t/m 5e prijs en ook ingezonden voor de fotowedstrijd ‘Beweging’.
In het najaar volgt er weer een nieuwe fotowedstrijd. Het thema is: ‘Licht’.
Maximaal 3 foto’s per deelnemer.
Inzenden vanaf 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020 naar: fotowedstrijd@ansv.nu

Heeft u kopij voor De Senior?
De redactie stelt het toesturen van en suggesties voor nieuwe artikelen, zeer op prijs.
Kopij voor het volgende nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden voor 19 augustus
naar: redactie@ansv.nu
Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen, in overleg met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen
die niet zijn ondertekend vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.
Inleverdatums artikelen:
Septembernummer: tot 19 augustus
Oktobernummer: tot 16 september

Novembernummer: tot 14 oktober
December - januari nummer: tot 18 november
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
De Senior juli 2019: Uit uitgaven van ‘De Senior’, mag zonder schriftelijke toestemming van de redactie,
niets worden overgenomen.
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Van de bestuurstafel
Beste mensen, heeft u ook zo genoten van het mooie weer. Wonen aan de kust
heeft zo ook zijn voordelen. Familie elders in het land melden dat het erg warm
is. Dat is het voor onze begrippen hier ook maar hier hebben we toch wat meer
wind die de boel een beetje opfrist. Bij deze temperaturen is het uitermate
belangrijk dat u veel drinkt. Geen borrel maar een glas, lekker fris water. Volgens
artsen moet dat ca 2 1/2 liter water zijn. U zult dan waarschijnlijk gelijk zeggen
dat is wel erg veel. Dat is ook zo maar als u ’s morgens gelijk begint valt het
eigenlijk wel mee. Dus veel drinken, lekker in de schaduw en af en toe even
opstaan en wat lopen.
Dit maandblad komt eerder dan u van ons gewend bent. Tijdens de
zomermaanden hebben we minder te melden en wordt er dus een blad minder uitgegeven. Dit jaar is dat
anders, de medewerkers van de drukkerij willen ook graag met vakantie gaan. Om alles op tijd bij u bekend te
maken ligt dat schema nu even anders. Gelijk met het maandblad wordt bij u een activiteitenboekje bezorgd
zodat u op de hoogte bent van alle mogelijkheden die u geboden
worden om aangenaam bezig te zijn. Wel is het belangrijk dat u de
komende maanden het maandblad “De Senior” goed leest. Dit in
verband met mogelijke veranderingen die we dan in “De Senior”
publiceren.
Nu we het toch over het maandblad hebben, het blad wordt voortaan
door Henriëtte van der Gugten en Cees Hamburger samengesteld.
Heeft u een interessant artikel, een mededeling, leuk voorvalletje, etc.
graag voortaan sturen naar de redactie. Het emailadres is: redactie@ansv.nu
Een interessant artikel in een weekblad is hier ook vermeldingswaardig. Tijdens de zomermaanden hebben
inbrekers het erg druk. De mogelijkheden om hun slag te slaan is dan vanwege een aantal zaken veel groter.
Tijdens de mooi weerperiode laten we de ramen nog weleens open staan, u denkt dan de ramen van de 1 e
etage makkelijk open kunnen blijven maar een handige klauteraar ziet zo maar gelegenheid om bij u binnen te
komen. Dus gaat u weg sluit dan de ramen dan maakt u het in elk geval veel moeilijker voor inbrekers.
Ook voor mensen die met vakantie gaan. Een stapel post op een tafel wil nog wel
eens duidelijk aangeven dat er niemand aanwezig is.
Het is soms zo duidelijk dat er, voor langere tijd, niemand aanwezig is. Waarbij het
opvallend is dat huizen van 50 plussers meer worden “bezocht” dan andere huizen.
Men heeft dan blijkbaar voorbereidend werk gedaan.
Een keurig, netjes huis is vaak een uitnodiging om binnen te komen en uw huis
rustig te doorzoeken.
Maar nu een leuker onderwerp: We zitten nu in de vakantieperiode, minder
activiteiten, de accommodaties gaan achtereen sluitend drie weken dicht. Maar
daarna gaan we fris en vrolijk weer starten met een nieuw seizoen. Op 12 september openen we het nieuwe
seizoen met een leuke gezellige middag. Wij hopen dat u met veel plezier gebruik zult maken van de
verschillende activiteiten.

Hennie Meeuwenberg, voorzitter.
3

De Senior: juli - augustus 2019 inhoud:
pagina’s :
Colofon:
2
Van de bestuurstafel:
3
Advertenties:
4, 5, 10, en 14
Uit de praktijk van de notaris
5
Spelseizoen afgesloten:
7
Activiteiten juli—augustus
8
Zomeractiviteiten
9
Kerstworkshop
11
Klachtenformulier—nat. Ouderendag
12
Windows 10 basiscursus
13
Samenstelling bestuur
15

Foto omslag:
De 1e prijs bij de fotowedstrijd
‘Beweging’.
De foto, van een danswedstrijd
in de muze, is gemaakt door Mieke Bakker.
Ook namens de redactie: ‘Van Harte gefeliciteerd’!
In het najaar volgt er weer een nieuwe fotowedstrijd.
Het thema is dan: ‘Licht’.
Maximaal 3 foto’s per deelnemer. Inzenden vanaf 1
oktober 2019 tot 1 januari 2020 naar:
fotowedstrijd@ansv. (nu zie ook de aankondiging op
pagina 11).

Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

A. van den Berg
Albert van den Berg
Zoutmanstraat 37 Telefoon: 071- 3616889
2202 LM Noordwijk

Admiraal-de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis. Elke
werkdag vanaf 10uur uur

Fax: 071-3624774

Krijn van der Bent
Keurslager

Verstand van lekker
Probeer eens een maaltijd
uit ons uitgebreide assortiment
aan kant en klare maaltijden

Vanaf 11 uur gebakken vis

Meat ~~Me

Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel. 071-3646222
www.admiraaldewitt.nl

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,
071-3612720
www.vanderbent.keurslager.nl

Gratis parkeren!!

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

Joop Faase
Joop Faase b.v.
Televisie-en radiospeciaalzaak
Koelkasten en wasautomaten
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk

De Verfspecialist F.C. Lassooy
St. Jeroensweg 20
2201 NZ Noordwijk

Tel.: 071-3613558

071 –3612352
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Als u afgelopen jaar bij een notaris geweest bent voor de aankoop van een woning of voor het afsluiten
van een hypotheek of ondernemingsrechtzaken, is u ongetwijfeld opgevallen dat de notaris zich met allerlei zaken 'bemoeit' terwijl dat vroeger niet het geval was.
U moet niet alleen uw legitimatiebewijs tonen (dat is al lange tijd het geval), het legitimatiebewijs wordt
getest op geldigheid en of het niet vermist is (VIS), er wordt een onderzoek gedaan in de Basis Registratie
Personen (BRP) en er wordt in het insolventieregister (CIR) gekeken of u niet failliet (en dus beschikkingsonbevoegd) bent, en het curateleregister (CCR) wordt geraadpleegd om te kijken of u niet onder curatele
staat (handelingsonbekwaam) dan wel uw goederen niet onder bewind gesteld zijn.
Daarnaast wordt u tegenwoordig ook gevraagd een PEP formulier in te vullen. PEP staat voor "politically
exposed person". Dit is een politiek prominent persoon. Als u ambassadeur bent, of bestuurder van een
landelijke politieke partij, regeringsleider, parlementslid enzovoorts (waar ook ter wereld), dan bent u
een PEP. De notaris moet het cliëntenonderzoek dan extra scherp uitvoeren. Als u zelf geen PEP bent
maar wel familie heeft die PEP is, moet u dat ook melden.
Als u namens een BV handelt, wordt er gevraagd wie de UBO , ofwel de "ultimate beneficiary owner" ofwel de uiteindelijk belanghebbende bij de BV, is. Dit is over het algemeen de meerderheidsaandeelhouder. Maar het kan ook iemand zijn die de uiteindelijke zeggenschap in de BV heeft. De notaris moet weten wie er 'achter' de BV zit, en uiteindelijk profijt heeft van de BV.
Als u een huis niet (geheel) met hypotheek financiert maar (deels) met eigen geld, moet de notaris vragen hoe u aan het eigen geld komt. Meestal is dat uit arbeid en aldus gespaard op uw spaarrekening, uit
vermogen, bijvoorbeeld doordat u ander OG verkocht heeft, winst uit uw onderneming, uit een nalatenschap of van een schenking.
Het lijken onfatsoenlijke, nieuwsgierige en bemoeizuchtige vragen, maar de notaris is tot al deze onderzoeken verplicht, hoofdzakelijk op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en
de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). Met name de laatste wet
ziet de notaris als een poortwachter. Ongebruikelijke of verdachte transacties moeten door de notaris
gemeld worden aan de FIU (financial intelligence unit), een onderdeel van de politie, die één en ander
verder uit gaat zoeken.
U zal met dit soort onderzoeken ook geconfronteerd worden bij banken en makelaars, die een soortgelijke poortwachtersfunctie hebben. Als u er in een concreet geval of in zijn algemeenheid vragen over
heeft, kunt u die uiteraard te allen tijde stellen. Ook als u twijfelt over onder welke categorie u valt, of
onder welke rubriek uw eigen geld hoort. Helaas kunnen we het niet leuker of makkelijker maken… Ik
wens u een heerlijke, onbezorgde en zonnige zomer!

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100
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Biljarten: Jan Verbeek winnaar Paastoernooi.
Het paastoernooi van de dinsdag-biljartgroep bestond dit jaar uit een bandstoot toernooi. Hierbij dient de stootbal voordat deze de tweede bal raakt
minstens één band geraakt hebben.
Jan Verbeek was met 5 overwinningen en 2 verliespartijen daarin de sterkste
ofschoon Bert Sargentini dezelfde score behaalde. De doorslag zat in het feit
dat Jan een extra punt in de wacht had gesleept doordat hij één van zijn partijen in slechts 24 beurten besliste. Bij een winst in 25 of minder beurten
wordt dit bonuspunt toegekend. Toevalligerwijze was dat het geval in de onderlinge partij van Jan tegen Bert! Derde werd Kees v.d. Berg.
Op de foto reikt Cor Glasbergen(l) de wisselbeker uit aan Jan Verbeek (r)
Tom Braams

BOWLEN
De strijd is gestreden! De strijdbijl begraven!
Althans voor even. De kemphanen krijgen rust
tot 26 september (schrijf deze datum vast op in
uw agenda) want dan begint het nieuwe Bowl
seizoen weer. Let wel….. Het gaat vooral om de
gezelligheid maar winnen mag ook.
We gaan dan 2 uur ontspannen Bowlen bij Flamingo in Noordwijkerhout . Dit seizoen hebben
er 12 mannen en vrouwen meegedaan. Ons aller
Tilly heeft de score als vanouds weer keurig bijgehouden en man Arie heeft de computer opdracht gegeven er een mooie standenlijst van te
maken. Iedereen kan zo zien hoe het dit seizoen gegaan is.
Deze lijst verschilt niet zo veel van die van vorig jaar. De nummers 1, 2 en 3 zijn gelijk gebleven. Jammer is het wel voor
Wim Dekker die (net als Joop Zoetemelk) eeuwige tweede blijft en Bert Klinkenberg die na een periode van eeuwige
éérste nu steeds verder terug zakt. We begrijpen het wel..! Het ligt natuurlijk aan de baan! Of anders aan de schoenen!
Of aan de bal! Maar toch. Gelukkig zijn er wel een paar potentiële titelkandidaten opgestaan, zoals Leo Zonneveld en
Cees van Velzen. Kemphanen houdt deze mannen in de gaten!
Jammer vond ik het wel dat een aantal dames van vorig jaar dit jaar, om verschillende redenen, niet aanwezig waren.
Hopelijk zien we ze na 26 september weer terug.
Onze voorzitster. Hennie Meeuwenberg, was ook dit jaar weer bij de laatste speeldag aanwezig. Zij overhandigde de
winnaars hun fel bevochten trofee met bijgevoegde vleesbon. Ten eerste Tilly, net als vorig jaar 3de maar met helaas
een iets lager gemiddelde, daarna, zoals inmiddels wel bekend, Wim Dekker met de 2de prijs die (evenals Tom
Braams) wel iets hoger scoorde dan vorig jaar en vervolgens de kampioen die wel won maar uiteindelijk 1.5 punt
moest inleveren op z’n gemiddelde van vorig jaar.
Kortom, het was weer een heerlijk jaartje Bowlen waar gezelligheid voorop staat.

Kees v.d. Klooster
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Activiteiten

Juli 2019.

ANSV en

DBO

Bestuursvergadering DBO Trefpunt
maandblad sorteren
Trefpunt

10.00

DBO

8.30

ANSV

Klaverjassen competitie
Schilderen, aqualeren
zomercursus

Wieken
Trefpunt

13.30
14.00

DBO
DBO

Trefpunt
Wieken
Trefpunt

13.30
13.30

ANSV
DBO

Donderdag 4.
Donderdag 4.

Klaverjassen
Bridge Oudt
Noordwijk
Bustocht door de
Bollenstreek,
gezamenlijke lunch in
de Mariakerk
Zomerbingo
Gymnastiek

Wieken

14.00

DBO

Trefpunt

10.15

DBO

Donderdag 11, 25.

Zomerbingo

Trefpunt

14.00

DBO

Donderdag 4, 11, 18,

Haken en Breien

Trefpunt

ANSV

Donderdag 2,9,16

Klaverjassen competitie

wieken

10.00
13.30

KBO
DBO

Maandag
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Maandag

29.

Dinsdag
Dinsdag

2,9,16,
2, 9, 16, 23,30

3, 10, 17
3,10,17
24,31
Woensdag 31

Woensdag
Woensdag

Zie pagina 9

Vrijdag
Vrijdag

12.
5,12,19,26

Samen eten
Bridge Oudt Noordwijk
vrije inloop

Wieken
Trefpunt

12.00
13.30

Zaterdag

6.

Optreden
Vissersvrouwenkoor

Zie pagina 9

14.00

27.

Muzikaal Theater

Zorgcentrum
Groot Hoogwaak

14.00

Zaterdag

Activiteiten Augustus 2019.

ANSV en

DBO

13.30
14.30

DBO

13.30

DBO

Trefpunt
Wieken
Wieken
Wieken
Trefpunt

14.00

12.00
13.30

DBO
DBO
DBO
DBO
DBO

Trefpunt
Wieken
Wieken
Zie pagina 9

13.30

DBO

Dinsdag
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Dinsdag

13,20,27

Klaverjassen competitie

Wieken

Woensdag 21

Muzikaal Theater

Woensdag 7
14,21,28

Bridge Oudt
Noordwijk
vrije inloop
Zomerbingo
Opa- omabingo
Zomerbingo
Samen eten
Bridge Oudt
Noordwijk
vrije inloop
Bridge Oudt
Noordwijk
Film over visserij in
Noordwijk en visje
eten

Zorgcentrum
Jeroen
Zie pagina 9
Trefpunt
Wieken

Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

7,14,21,28
2,9
16,23,30.
17.

DBO
14.00

Schilderen, aqualeren Trefpunt
zomercursus

Donderdag8.
Donderdag24.
Donderdag15
Vrijdag
16,30.

14.00
14.00

14.00

ZOMERSLUITING
De Wieken van maandag 22 juli t/m zondag 11 augustus
Het Trefpunt van maandag 12 augustus t/m zondag 1 september
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KBO

Bericht van overlijden
De afgelopen maanden is van ons heengegaan:
Mevrouw J. van Duijn

Piet Heinstraat 24

2202 KW Noordwijk

Wij condoleren de nabestaande met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe.
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Kerst Workshop 2019
Kaarten Meer…
Ook dit jaar organiseert Kaarten en Meer….weer een kerst workshop!
Zaterdag 02 november van 10.30 tot 16.00 uur. locatie Trefpunt Noordwijk
Anders dan voorafgaande jaren waar we alleen kerstkaarten maakten, gaan we nu ook leuke kerst verpakkingen maken en andere leuke kerst attenties.

Je krijgt per project een pakket met papier, lint en versieringen.
We maken de kaarten en verpakkingen met mooi bedrukt papier, stempels, embossing poeder, snij mallen en embossing
mallen en wat al niet meer.
Vind je het leuk om mee te doen meld
je dan aan voor 01 oktober 2019 bij
Melinda, gegevens onderaan, of aan
de receptie van het Trefpunt daar ligt een inschrijflijst.
Je hoeft geen gevorderde te zijn ik help je er graag bij zodat je met
mooie projecten naar huis gaat. De kosten bedragen € 17,50 p.p.
voor een gezellige creatieve dag.
Voor de lunch wordt gezorgd, hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van € 2,50. Graag contant afrekenen
op de dag zelf.

Elke 2e en 4e maandag van de maand “Kaarten en Meer”……….in het Trefpunt. Van
14.00 tot 16.00 uur maken we een kaart, of een doosje of een andere cadeau verpakking . Kosten € 5,00 Je bent van harte welkom!
Graag tot ziens ! Groetjes Melinda Meere-Jansen 06-49688541
of per mail: naameere@hotmail.com
ANSV en Foto van Kampen organiseren een nieuwe fotowedstrijd thema
—- ‘Licht’ ———
Vanaf 1 oktober tot 1 januari 2020 kunnen er weer foto’s worden ingezonden.,
Maximaal 3 foto’s per deelnemer naar: fotowedstrijd@ansv.nu

Vermeldt bij uw inzending: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
Veel succes!!!
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KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of vervoer.
Naam: ………………………………………………… …………………………………………………………………………
Adres: …….………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:.....………………Woonplaats………………….. …….. Telefoonnr.: …………………………………………
Huishoudelijke hulp Organisatie:…………………………………..Vervoer/ pasnummer:…………………………………
Klacht:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening: …………………………………………. …………………...

Datum: ……………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——————————–—

Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruik dan a.u.b. een extra los
blaadje. Het formulier kunt u inleveren bij Ton Donders of tijdens activiteiten bij een aanwezig
bestuurslid. Ook kunt u het formulier in de ANSV brievenbus, in het Trefpunt, Schoolstraat 2,
Noordwijk aan Zee of in De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk Binnen, doen.
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Toelichting uitslag fotowedstrijd met als thema ‘Beweging’
Georganiseerd door de Algemene Noordwijkse Senioren vereniging (ANSV)
en Foto van Kampen

Ook deze keer hebben de deelnemers het de jury niet gemakkelijk gemaakt. Er zijn veel
prachtige foto’s ingestuurd en dan is het niet eenvoudig om uit al die mooie foto’s er 10 uit
te kiezen voor een eervolle vermelding dan wel voor een prijs.
De voorwaarden, waaraan de foto’s o.a. moesten voldoen, waren:
De foto’s moesten iets van doen hebben met het thema: ‘beweging’.
Gefotografeerd zijn in 2018 of 2019.
Door de inzender zelf zijn gemaakt,
Er mochten speciale en/of digitale effecten zijn toegepast.
Uiteindelijk hebben in het totaal 17 personen meegedaan en 52 foto’s ingezonden.
Door de jury zijn er tien foto’s uitgekozen, 5 voor een eervolle vermelding en vijf voor een
prijs.
Mede juryleden: Hennie Meeuwenberg, Thomas Steenvoorden en Janneko Giezen hebben hun
keuze gemaakt.

Op de voor– en achterpagina laten we u zien welke inzenders met welke
foto’s een prijs hebben gewonnen.
Ook de redactie feliciteert allen van harte!

De Windows 10 basiscursus wordt gegeven door Mansja Sengers. Hij is een geroutineerde docent en wil u in ongeveer zes
lessen de meest belangrijke feiten leren om zodoende het
besturingssysteem van uw computer goed onder de knie te
We zijn van plan om weer een nieuwe basiscursus Windows 10
krijgen.
te starten. Daarom willen wij weten of daar voldoende belangWilt u deelnemen aan de cursus meldt u aan bij:
stelling voor is. Bij voldoende belangstelling gaan we begin
oktober 2019 starten.
Hennie Meeuwenberg: 071-3614198.

Nieuwe computercursus Windows 10
basis cursus

U kunt zich nu alvast voor deze cursus opgeven.

Voor de cursus wordt verwacht dat u uw eigen laptop, voorzien van het Windows 10 besturingssysteem, meeneemt.

Wat inhoudelijke informatie over de cursus:

Voor de Windows 10 basiscursus zal, afhankelijk van de wen- Tip: Een optimaal resultaat krijgt u zeker als u alles wat er op
sen en vaardigheden van de cursisten, de Windows 10 basisbe- de cursusavond wordt verteld ook nog eens thuis oefent.
grippen en eventueel voor de iets gevorderde gebruikers uitgebreidere lesstof worden aangeboden.
De eerste avond zal voornamelijk bestaan uit het kennismaken
met elkaar en het inventariseren van de vaardigheden van nu
en de gewenste te leren vaardigheden van de cursisten voor
de toekomst.
De cursus wordt gegeven op woensdagavond in het Trefpunt,
aanvang ½ acht. De cursus zal uit zes avonden van ca anderhalf
uur per avond bestaan. De prijs voor deelname is 60 euro.

13

14

Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

06 2531 1680

info@ansv.nu

Penningmeester a.i.: Jan Hoek

3688615

braamhk@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Bestuurslid Wonen:

Cees Hamburger

3619954

Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3618638

Bestuurslid activiteiten

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Berichten De Senior:

Henriette v d Gugten

Adviesraad Sociaal Domein/koken

Ton Donders

3614981

06-53632160

hansvanderh@casema.nl

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Henriëtte van der Gugten

071-8884884

ANSV.secretaris@gmail.com

Webadres:

WWW.ANSV.NU

redactie@ansv.nu

Belastinginvullers
Hans van der Hoeven

Coördinator:

Ouderenadviseurs :
Ton Donders

Coördinator

Web-master:

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina ANSV Noordwijk

‘De Senior’:
Kopij voor het septembernummer inzenden tot 19 augustus naar: redactie@ansv.nu
De Senior wordt vanaf 2 september bij u thuis bezorgd.

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout 071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie.

Rijbewijskeuring noodzakelijk?
Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden door dr. Kamerling in het Trefpunt, Schoolstraat 2. U kunt
telefonisch een afspraak maken via: 06-22947548. Leden van de Ouderenbonden betalen voor de keuring klein rijbewijs: € 22,50 groot rijbewijs: (vrachtauto) € 30,00
Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u elke 5 jaar gekeurd worden.

Start de procedure, voor de verlenging van uw rijbewijs via internet bij het CBR, of haal en betaal een
formulier bij het gemeentehuis, 5 maanden voor uw verjaardag. Dat i.v.m. de drukte bij het CBR.
Meenemen naar de keuring:
Ochtendurine — uw medicijnlijst — ingevulde CBR formulier de zgn ‘gezondheidsverklaring’ .
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Fotowedstrijd ‘Beweging’ georganiseerd door
ANSV en Foto van Kampen
Op de voorpagina de foto die de eerste prijs kreeg
Op deze pagina de foto’s van de 4 overige winnaars.

3e prijs:
Marjolijn van Mastrigt.
‘Als een speer’.

2e prijs:
Nico Plaatzer
‘Hardloopwedstrijd’ meerdere belichtingen’.

4e prijs:
Jeanette van Starkenburg
‘Verkeer bij avond’.

5e prijs:
Bert en Jacqueline de Rijk

‘Landende gans op water’.
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