Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

April 2018
Jaargang 3

Inhoud:
Activiteiten
Bestuurstafel
Concept verslag ledenverg.
Bericht van overlijden
Huwelijksjubileum
Samen koken/ samen eten
Pannenkoeken eten
Dagje uit
Verslag foto winterwedstrijd

pagina

Inhoud:
Activiteiten
De handkus
Cursus Windows 10
Noordwijk rolstoel vriendelijk
Notaris
Agenda
Bericht voor de bezorgers
Info bestuur / medewerkers
Klachtenformulier

3
4/5
5
6
8
8
8
9

Oranjebingo

10/11
12
13
14
16
16
18
19

Uitvaartverzorging

In samenwerking met

Begraven-cremeren

De Oranjevereniging

A. van den Berg

26 april

Albert van den Berg

Aanvang twee uur
In het Trefpunt

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

Telefoon: 071-3616889

2202 LM Noordwijk

Fax: 071-3624774

Verstand van lekker vlees.

Ma t/m Do 07.00-17.30

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

07.00-18.30

Zaterdag 07.014.00
Vanaf 11 uur gebakken

Zoutmanstraat 37

Krijn van der Bent
Keurslager

Admiraal-de Witt

Vrijdag
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Meat ~~Meals

vis.

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

Gratis parkeren !!

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

Joop Faase
Joop Faase b.v.
Televisie –en radio speciaalzaak
Koelkasten en wasautomaten.
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk
tel. 071-3613558

De Verfspecialist F.C. Lassooy
St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk
Telefoon 071-3612352
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Van de bestuurstafel
De Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering was het
gezellig druk.

Na de secretaris met haar gedegen verslag kwam
de penningmeester aan het woord. Ook de penningmeester gaf een duidelijk verslag over het
financiële welzijn van de ANSV. En verklaarde met
plezier zijn werkzaamheden te doen.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en
in orde bevonden.
Hierna werd de penningmeester en met hem het
gehele bestuur gedechargeerd.

Lachende gezichten tegen het einde van
de vergadering, goede stemming ook bij
de dames Passchier. Van der Gugten en
Meeuwenberg en de heer Brakhoven die
gaan nog een poosje door.
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Concept verslag van de jaarvergadering van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging
(ANSV), d.d. 8 maart 2018.
Gehouden in Het Trefpunt,
Schoolstraat 2 te Noordwijk.
Opgesteld door de secretaris mw. van der Gugten
De facebookpagina vindt u onder ANSV
Noordwijk. Omdat veel jongere ouderen
langer moeten werken gaat de vereniging
zich meer toeleggen op activiteiten in de
avonduren.
Momenteel loopt er een cursus Windows
10. Er is ook een gegadigde om een schildercursus te geven in de avonduren.
Ook daar zult u over geïnformeerd worden. Het bestuur is blij met het invoeren
van ledenpassen. Vermeld u altijd het lidmaatschapsnummer bij correspondentie
en contributiebetalingen! Het bestuur
krijgt mondeling wel klachten over taxivervoer, echter niet via het klachtenformulier
achter in het maandblad. Wilt u dat er actie ondernomen wordt, vul dan dat klachtenformulier in! De bestuursleden zijn altijd bereid om u hierbij te helpen.
Punt 2. Post in/post uit.
Ingekomen brief van de kascommissie. Deze wordt behandelt onder punt 7.
Punt 3. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
4. Notulen Jaarvergadering 2017
De notulen geven geen aanleiding tot vragen en worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Verslag secretaris.
Het verslag van de secretaris geeft geen
aanleiding tot vragen en wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.Welkom
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Er wordt een minuut stilte gehouden om
diegenen die ons dit jaar ontvallen zijn te
gedenken.
Er zijn 80 leden aanwezig.
In haar inleiding dankt de voorzitter de vele
vrijwilligers die het samen mogelijk gemaakt
hebben om activiteiten te organiseren.
Ook de vrijwilligers die wat minder gezien
worden zoals de bezorgers van de maandbladen zijn belangrijk en worden bedankt.
Onze vereniging heeft dit jaar weer nieuwe
vrijwilligers mogen begroeten maar we hebben er nooit genoeg!
De samenwerking met WN is goed. Het gebruik van de vuurtorenpas die korting geeft
op de consumpties in de Wieken en het Trefpunt én bij slager Knijnenburg, de Hema en
het zwembad, is toegenomen.
De samenwerkende ouderenbonden in
Noordwijk bieden gezamenlijk steun aan bij
het invullen van belastingpapieren en
advisering bij WMO-problematiek en Sociaal
Domein.
De website en facebookpagina worden regelmatig vernieuwd. Sinds kort kunt u op de
website ook het maandprogramma vinden.
Het adres van de website is ansv.nu.
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6. Verslag van de penningmeester.
De heer T. Brakhoven, penningmeester van
ANSV, geeft een toelichting op de financiële
jaarstukken. Uit de jaarstukken blijkt dat de
vereniging een gezond saldo heeft.
De contributie blijft € 20,-- per lid per jaar.
Als ook een partner, wonend op hetzelfde
adres, lid wordt is de contributie voor samen
€ 30,-- per jaar.

9. Verkiezing bestuursleden
Mevrouw Hennie Meeuwenberg,
voorzitter en mevrouw Aad Passchier zijn aftreden en herkiesbaar. Er hebben zich geen

7. Verslag kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit
de heren H. Halfwerk en D. van der Gugten.
De heer H. Halfweg leest de door hen
opgestelde brief voor waarin zij zeggen de
stukken steekproefsgewijs te hebben
gecontroleerd en in orde bevonden hebben.
Zij stellen de vergadering voor het bestuur
decharge te verlenen. De vergadering stemt
hier mee in waarmee decharge is verleend.

10. Rondvraag
De heer Aart Mulder vraagt of er al
nieuws is omtrent de aanschaf van
nieuw materiaal voor de activiteit sjoelen. De voorzitter antwoord bevestigend.
Er worden nieuwe sjoelbakken besteld
evenals nieuw materiaal voor koersballen.
Mevrouw Nuland vraagt of leden van
ANSV ook deel mogen nemen aan activiteiten van de KBO. De voorzitter antwoordt bevestigend. Mevrouw Nuland
meldt dat ANSV leden een toeslag moeten betalen om deel te nemen. Het bestuur bespreekt dit in DBO.

8.Benoeming kascommissie
De kascommissie heeft ook dit jaar bestaan
uit de heren H. Halfweg en D. van der Gugten. Het is wenselijk om een nieuwe of deels
nieuwe kascommissie te benoemen.
De voorzitter doet daartoe een oproep aan te
vergadering. Bij uitblijven van vrijwilligers,
stelt het bestuur voor de heren
van der Gugten en Halfwerk te herbenoemen
als kascommissie. De voorgedragen heren èn
de vergadering stemmen hier mee in.

nieuwe kandidaten aangemeld. De vergadering gaat
akkoord met herbenoeming voor
4 jaar van de dames Meeuwenberg en
Passchier.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder
dankzegging voor ieders aanwezigheid.
H. van der Gugten-Verhoeven

Bericht van overlijden.
De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen:
Mevr. A. Vink-Scheffer
Dhr. B. Landman

Parnassia 277

per adres Douzastraat 36

2224 DP Katwijk aan Zee
2201 JD Noordwijk

Mevr. M. Algra-Meijers

Groot Hoogwaak 1

2202 TG Noordwijk

Mevr. E.G. Hachmang

Pilarenlaan 4P

2211 NA Noordwijkerhout.

Mevr. E.W. Broertjes-Hueting

v. Panhuysstraat 1

2203 JN Noordwijk

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

Bedden

Ruime keus in Seniorenbedden

Specialist nl
v. Limburg Stirumstraatvv38
2201 JP Noordwijk 071-361266

www.beddenspecialist.nl/verkade

Huwelijksjubileum
Op 27 april de heer en mevrouw M.F. Garnier
van Galenstraat 20a, 2202JP Noordwijk 45 jaar gehuwd.

Wij wensen dit echtpaar van harte geluk met dit jubileum en wensen hen
nog vele goede jaren.
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Samen koken en eten in het Trefpunt
Daar de 1e maandag van de maand april op 2 de Paasdag valt is “Het samen koken en eten” verschoven
naar maandag 9 april a.s.. We nodigen de ANSV-leden die zich eenzaam voelen of er even uit willen zijn
een vorkje te komen mee prikken. Na de Bami schotel op maandag 12 maart, gaan Aart en ondergetekende jullie een Lentemenu voorschotelen.
Lente menu voor maandag 9 april a.s.:
Voorgerecht
: Wrap(soort pannenkoek) gevuld
Hoofdgerecht
: Gebakken aardappels met zomerse salade + schnitzel
Nagerecht
: Fruit
De voorbereidingen voor deze3 maaltijd beginnen om 10.00 uur en om 12.00 uur kan men aanschuiven.
Graag van te voren aanmelden. Kosten zijn € 5,Opgeven bij :Ton Donders
071-3614981 / 06-17618703 email: Ton.donders@casema.nl
Noteer alvast de volgende data voor “Het samen koken en eten”
Maandag 7 mei en Maandag 4 juni

Pannenkoeken eten in het Trefpunt
Als u dit leest hebben we de eerste pannenkoek woensdag reeds gehad. Wij kunnen u dus nog niet melden of er veel belangstelling voor was . Even niet in de keuken andere senioren ontmoeten, of even voor
de spelletjesmiddag geen boodschappen doen. Kom gezellig pannenkoeken eten. We serveren pannenkoeken van 12.00 uur tot 13.00 uur. Hieronder volgen da data voor de komende maanden:
Onbeperkt pannenkoeken eten voor €2,50 op:
Woensdag 18 april——Woensdag 16 mei—-Woensdag 20 juni.
***

Dagje uit op 3 mei 2018


Aan het einde van het seizoen willen we een dagje uit gaan met leden van PCOB, KBO en
(Noordwijk) ANSV. Dit doen we met de afdelingen
Wassenaar, Noordwijk en leden uit Oegstgeest.
Het programma ziet er als volgt uit:

Vertrek om negen uur vanuit de eerste
plaats. Vervolgens rijden we naar de andere
plaatsen om daar op een afgesproken plek
de leden op te halen.

We rijden richting Bunschoten-Spakenburg.
Daar gaan we het Spakenburg’s museum
bezoeken en in het museum gebruiken we
ook de lunch. Voor degenen die dit museum
al eerder hebben bezocht is er de mogelijkheid om rond de haven, met de prachtige
oude schepen, te wandelen.





Na dit bezoek vertrekken we richting Almere.
In Almere gaan we de fabriek van Yakult
bezoeken. We krijgen daar veel informatie
over de productie van die kleine flacon
‘yakult’, en alles wat daar aan vooraf gaat.
Een interessant bezoek!
Na dit bezoek rijden we naar een restaurant
om te gaan genieten van bijzondere wereldgerechten.
Na dit heerlijke etentje rijden we richting huis
en zullen rond acht uur terug zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan dit dagje. De kosten van deze dag, inclusief
lunch en diner, liggen tussen de € 60 en € 70.
(Bij 30 deelnemers wordt de prijs € 60,00)
Dit hangt af van het aantal deelnemers. Maar, wat
zou het fijn zijn als we een bus volkrijgen. We hopen, samen met u, op een hele fijne en gezellige
dag.
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Verslag Winterfotowedstrijd
Foto van Kampen en ANSV
Het waren zulke leuke en vlotte foto’s die in oktober te bewonderen waren in de Oude
Jeroenskerk in Noordwijk binnen. Met ongeveer 20 deelnemers werd op een sfeervolle
manier tijdens de senioren dag 2017 de ’zomer – vakantie’ fotowedstrijd afgesloten.
Dat smaakte naar meer. Weer een uitdaging voor elke Noordwijker van 50 jaar en ouder
om na het succes in september een vervolg te organiseren. Daarom kon men vanaf november 2017 tot 1 maart 2018 zijn of haar foto’s in sturen. Het thema was ‘Winter’
Via foto van Kampen of per e-mail zijn er totaal door 32 deelnemers zo’n 90 foto’s ingestuurd.

De winter werd, ondanks de niet zo spectaculaire weersomstandigheden, vertolkt in
prachtige foto’s. Het heeft de jury moeite gekost om uit al dat moois de prijswinnaars te
selecteren.
De uitslag van de Winterfotowedstrijd.
De vijfde prijs ging naar: Peter Klaverwijden
met een sneeuwwandelfoto
De vierde prijs ging naar: Nico Plaatsen met
zijn prachtige plaat van het Lindenplein in de
avond met sneeuw
De derde prijs ging naar: Marjolijn van Mastrigt met een zeer fraaie foto van een eekhoorn.
De tweede prijs ging naar: R.A. Passchier met
een sfeervolle winterfoto.
De eerste prijs ging naar: Fija Mills met haar
prachtige winterfoto van een ‘vos’

Ook zijn er een aantal foto’s met eervolle vermeldingen.

Christopher Rost met een winterdorp,

Heleen Martens met rozenbottels
in de sneeuw,

Piet Kagenaar met een fraaie hertenfoto,

Sjaak Weijers, een sfeerimpressie
van het oude hoofdgebouw van de
Bavo kliniek en
een foto van Annie Steekers met een
wintersbosgezicht.
Eenieder heel hartelijk gefeliciteerd met
het prachtige resultaat!
Op naar de volgende wedstrijd, houdt de
website ANSV.NU, facebook ANSV
Noordwijk, of het ANSV maandblad ‘De
Senior’ in de gaten.
Wilt u alle foto’s nog een bekijken ga
dan naar de website ANSV.NU - op het
tabblad ‘fotowedstrijd’ vindt u alle foto’s.

Bericht voor de bezorgers van het maandblad:
Het volgende maandblad staat op maandag 30 april voor u klaar in het Trefpunt
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Inleiding.
Olga geboren op 02-05-1932 in Duitsland en overleden in Noordwijk op 19-11-1998 heb
ik vele jaren meegemaakt als een meelevende, kordate en zelfverzekerde vrouw, die ik
heb leren kennen op de "Moedermavo" een dagschool voor volwassenen. Wij zaten
naast elkaar tijdens de geschiedenislessen van Plasman, onze leraar, een man waar wij
veel van opgestoken hebben. Na deze schooltijd bleef onze vriendschap bestaan en
kwamen wij geregeld bij elkaar. Na haar overlijden werd op de crematie door Ineke, een
medescholiere van toen, een verhaal/opstel voorgelezen, wat Olga destijds tijdens de
Nederlandse les gemaakt had. Dit had op ieder een grote indruk gemaakt. Het is het
verhaal van haar jeugd. Een verhaal waar zelfs haar kinderen geen weet van hadden.
Van haar man heb ik een kopie gekregen en toestemming voor plaatsing in het ANSV
maandblad.
Anneke van Ruiten - Versteege.

De Handkus.
Hij nam afscheid van ons toen het gebeurde. Even onverwachts als vanzelfsprekend
boog hij zich over mijn moeders hand en
gaf haar een handkus!
Onzeker klonk zijn stem "Ik
dank u voor alles wat u voor
mij gedaan heeft. Dit is het
enige waarmee ik u mijn
dankbaarheid kan tonen. Ik
bezit niets meer om aan u te
geven".
Mijn moeder bloosde, mijn
vader slikte een keer en ik
keek. Ik herinner mij dit voorval alsof het
gisteren gebeurde.
De oorlog woedde in alle hevigheid, dagelijks kwamen langs ons erf rijen vluchtelingen vanuit het oosten. Wij woonden landelijk en vrij afgelegen, vlakbij de Elbe, een
rivier in Noord Duitsland. De verhalen over
uiteengerukte families, geroofde bezittingen en verloren vrijheden waren wel tot
ons doorgedrongen, maar werkelijke ellende was ons tot nu gespaard gebleven.
Het ging ons goed. De korenmolen van
mijn grootvader draaide dag en nacht, in
de werkplaats van mijn vader leek het bedrijviger dan ooit en ons bestaan kende
weinig zorgen.
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De grote verandering voltrok zich toen zes
vluchtelingen in ons ruime huis onderdak
kregen. Tussen hen bevond zich ook Alex
Mack, een rijzige heer met donkere bril en
volle haarbos.
Hij was ongeveer 65 jaar oud
en gevlucht uit
Polen. Eigenlijk
was hij al jaren
op de vlucht
omdat hij zowel
uit zijn geboorteland Letland en later uit Litouwen verdreven was.
Hij was zwijgzaam en ernstig. Zij beroep
was smid en hij hielp mijn vader in de
werkplaats. Al gauw bleek dat hij een zeer
bekwaam vakman was, die met zijn handen van een roestig stuk ijzer een sierlijk
gereedschap smeedde. Een enkele keer
sprak hij over zijn vrouw en over zijn vijf
volwassen zonen en dochters. Door een
noodlottige samenloop van omstandigheden was het gezin op de vlucht uiteengerukt. Dag en nacht circuleerden ze in zijn
gedachten. De onzekerheid over hun bestaan maakte hem kapot.

Wij leefden met hem mee en deelden zijn zorgen, maar misten toch de gave om zijn nood
werkelijk te leren begrijpen. Ons verborgen
leven had ons immuun gemaakt voor andermans nood
Op bevel van het Duitse leger verlieten wij in
april 1945 onze hofstede en gedurende de allerlaatste gevechten aan de rivier werden ons
huis, de werkplaats en de windmolen beschoten en alles ging in vlammen op. Een droom
was ten einde, een grote pijnhoop bleef achter, Maar wij leefden en waren bij elkaar! En
niet ontheemd!
Na onze terugkeer begin mei 1945 begon een
periode van arbeid en honger, kou en ontbering, wanhoop en tegenslag. Diefstal en bedrog waren aan de orde van de dag. Wij sjacherden, stookten clandestiene jenever en bedreven zwarte handel.

Op straat, waar eens de grote vluchtelingenstroom voorbijtrok, liepen nu eenzame
mannen in legerkleding. De oorlog was
voorbij en die mannen liepen naar huis of
gewoon verder. Ze leken allen op elkaar,
moe en verbrand in hun gezichten, het
was de rouw van 1946. Hun kleding was
eender en hun houding ook.
Gebroken, sommigen zongen, anderen liepen in zichzelf te praten, maar allen keken
vragend alsof ze iets zochten. Ook die
man, die mijn vader naar onze molen
vroeg, die niet meer bestond. Hij zocht zijn
schoonvader.
Alexander Mack van wie hij alleen maar
wist dat deze in 1944 daar onderdak gevonden had. En of mijn vader misschien
iets wist? Een aanwijzing of een herinnering? Nou en of?!
Eindelijk kon hij eens helpen!
Alexander Mack, onze vroegere medebewoner Het weerzien tussen schoonvader en
in huis, was teruggekeerd. Hij had waarschijn- schoonzoon was erg aangrijpend.
lijk na lang aandringen mijn vader weten over Alexander Mack kwam langzaam bij van de
te halen om weer bij ons te komen wonen.
gebeurtenissen, ongeveer twee maanden
Zijn onderdak bij een grote herenboer beviel later nam hij afscheid van ons en gaf mijn
hem niet, hij wilde weer bij ons komen wermoeder een handkus. Onzeker klonk zijn
ken. Hij nam zijn intrek in een piepklein kastem "Ik dank u voor alles wat u voor mij
mertje in het naburige dorp en hielp mijn va- gedaan heeft. Dit is het enige waarmee ik
der bij de wederopbouw.
u mijn dankbaarheid kan tonen. Ik bezit
Toen pas bleek overduidelijk hoe vindingrijk
niets meer om aan u te geven". Mijn moedeze man was. Hij kende geen hindernissen,
der bloosde, mijn vader slikte en ik keek.
hij zocht naar oplosLopend in de richting Ulm aan de Donau,
singen en vond ze:
800km zuidwaarts, op weg naar zijn
hij vervaardigde
vrouw en drie kinderen bleek Alexander
met geringe middefiever dan ooit.
len kleding, schoeisel en toverde iets
Terugdenkend aan deze fase in mijn leuit het niets in de
ven, ik was toen net 13, heeft de eenvoud
kookpan. Hij bezat gouden handen, beschikte van het gebaar glans gegeven aan de donover een enorme wilskracht en bedacht simkerste jaren van mijn jeugd.
pele oplossingen. Hij hielp ons elke dag, maar
voor hem veranderde er niets.
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Cursus Windows 10
Mag ik u even voorstellen:
Dit is Mansja Sengers cursusleider Windows 10, welke op woensdagavond in
het Trefpunt plaatsvond. De cursus bestond uit 6 lessen maar Mansja maakte
daar zelf 7 avonden van.

Het was voor beide groepen, de
cursisten en de organisatoren een
spannend gebeuren. Wie komen er
als deelnemers, wat weten deze
mensen van computers en programma’s.
Voor de organisatie tevens de vraag
of alles wel goed zou verlopen. Er
waren deelnemers die nog geen
laptop hadden die moesten dus oefenen op de oude computers die in de
computerzaal staan. Zou de les goed verlopen met deze oude computers? Eén
deelnemer heeft toch maar een laptop
aangeschaft en was daar uiteindelijk erg
blij mee.

Naast Mansja stond Cees Hamburger
klaar als er moeilijkheden waren. Dat was
prettig want er gaat veel tijd in zitten als
men 9 personen advies wil te geven. Het
zelf doen, ook na aanwijzingen, was in het
begin moeilijk. Een toets aanraken, kon je
merken, was toch een beetje eng. De
angst om iets verkeerd te doen was groot.
Hopelijk heeft ons advies om zoveel mogelijk thuis te oefenen, de angst een beetje overwonnen.

Een aantal avonden werd gebruik gemaakt van het scherm in zaal 1 dat kon
niet elke avond. Dat was voor diegenen
die geen laptop hadden vervelend. Zij
moesten toekijken hoe anderen de laptop gebruikten maar hopelijk staken zij
hier wel iets van op. Wel kon men op het
scherm de uiteen zettingen goed volgen.
Tijdens de laatste avond merkte een cursist op, fijn nu durf ik tenminste een
toets aan te raken.
Na afloop van de cursus werden aan de
deelnemers een certificaat uitgereikt en
natuurlijk ging de hele groep op de foto.
Inmiddels is bekend dat op 17 oktober
de volgende cursus begint.
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Deelnemers en cursusleider cursus Windows 10
Noordwijk rolstoelvriendelijk
De winkels in Noordwijk zijn doorgaans
goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Tot die conclusie komt de Belangenvereniging Gehandicapten Noordwijk na
onderzoek onder 255 bedrijven, voornamelijk winkels en horecazaken, in de badplaats.
Met hulp van leden van M25, een aan
Noordwijkse kerken gelieerde jongerenorganisatie, zijn alle zaken tussen 16 en 20 oktober bezocht. De jongeren bewogen zich
voor die gelegenheid voort in een rolstoel
en noteerden de problemen die zij aantroffen.
Van 255 bedrijven kregen 173 bedrijven ( 68
procent) het predikaat “goed”, 43 zaken het
oordeel beperkt ( 17 procent) en 39 ondernemingen (15 procent) scoorden slecht.
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De heer A. van den Berg, voorzitter van de belangenvereniging, toonde zich bij de overhandiging
van de uitkomst van het onderzoek aan de Noordwijkse wethouder mevr. Fles tevreden . Zeker omdat de 43 bedrijven die nu nog de kwalificatie
“beperkt” kregen met kleine aanpassingen alsnog
in de categorie “goed” kunnen komen. Het gaat
vaak om een drempel bij de deur die net te hoog is
om met een rolstoel overheen te komen.
De kosten om ook deze zaken op orde te brengen,
zijn volgens de voorzitter niet hoog. Met die kleine
aanpassingen is straks 85 procent van de bedrijven
op orde. De heer van den Berg hoopt op steun van
de NOV. Niet alleen om nog meer drempels te
slechten maar ook om zaken aan te sporen zich
aan te melden bij de app “Ongehinderd”. Daarop
kunnen bezoekers zien welke bedrijven goed toegankelijk zijn.
Bron: NVI.

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Deze maand een stukje gebaseerd op het
verhaal "Testament" uit het boek:
"Het geheim van de notaris"
van Johan Nebbeling.
Uit mijn wachtkamer haal ik een man en een vrouw
op. De man loopt direct achter mij aan, de vrouw
een paar meter achter hem. De man gooit zijn jas
over een stoel en ploft op een stoel neer, de vrouw
dribbelt nog wat alvorens aarzelend plaats te nemen op de stoel naast haar man. Dit echtpaar is al
vele jaren getrouwd, zie ik aan de nonchalante manier waarop de man zijn echtgenote behandelt.

De man is een selfmade ondernemer uit de
regio. Ik ken hem niet persoonlijk, maar heb
hem wel eens gezien op ondernemersbijeenkomsten. Groot bedrijf, mooi huis, luxe auto,
prominent lid van de Rotary Club. Hij heeft
geld en laat dat graag zien: grote gouden
Rolex om de pols, dure Italiaanse schoenen
en een maatpak. Zijn echtgenote is een zachte, onopvallende verschijning, in een wollen
twinset.
De twee komen voor een testament. Daar is
het wel eens tijd voor, vindt de man. Want
hij heeft een druk leven en je weet nooit. Als
hem wat gebeurt, wil hij dat het voor zijn
echtgenote allemaal goed geregeld is.
Ik schaam me een beetje voor mijn eerdere
gedachten. Blijkbaar ruwe bolster, blanke pit.
De testamenten worden gepasseerd. Een
paar weken later komt dezelfde man weer
op kantoor. Nu stevig gearmd met een hoogblonde en hooggehakte dame die ik zeker 20
jaar jonger schat dan de man.

Hij stelt haar voor als zijn Russische vriendin, die hij heeft ontmoet in het Amsterdamse nachtleven. Hij gedraagt zich zoals
mannen zich vaak gedragen met hun nieuwe tweede (of verdere!) vrouw: bijna onderdanig. Hij neemt haar jas aan, schuift
haar stoel naar achter en voorziet haar van
melk en suiker voor in haar koffie. Hij wil
een nieuw testament, vertelt hij. Eén waarin zijn nieuwe vlam alles erft. De situatie
wordt op slag ongemakkelijk: ik weet dat
hij weet dat ik weet…. Maar de man doet
of zijn neus bloedt en de vriendin weet
kennelijk van niets.
Zijn handelen is wellicht niet fraai, moreel
verwerpelijk zult u waarschijnlijk zeggen,
maar strafbaar is het niet. Dus gebiedt mijn
ambtsplicht hem van dienst te zijn. Dit
schrijft de Notariswet voor. Bovendien mag
ik door mijn ambtsgeheim zijn echtgenote
of vriendin niet inlichten over wat er gaande is. Het nieuwe testament wordt opgemaakt en ondertekend en daarmee is de
zaak rond. De echtgenote is onterfd en
weet van niets.
Door het raam kijk ik de twee na: hij zijn
arm om haar schouders, zij lacht naar hem.
Galant opent hij het autoportier en helpt
haar bij het instappen. Met hoge snelheid
rijden ze de straat uit. Ik blijf nog even voor
het raam staan en denk aan zijn echtgenote thuis. Aan het moment dat zij zich na
zijn overlijden bij mij meldt voor het afhandelen van de nalatenschap en aan wat ik
haar dan zal moeten vertellen.

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / ckruis@notariskruissweere.nl / 071-3640100
14

15

Activiteiten april 2018 ANSV en DBO
Dag
Alle werkdagen
Alle werkdagen
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

Datum
Activiteit
behalve op di. mo Biljart inloop / soos
Biljart inloop / soos
3/10/17/24
Biljartcompetitie
10.
Fotografie
17.
Literaire leeskring
3/10/17/24
Aquarelleren
3/10/17/24
Competitie klaverjassen
3/10/17/24
Country Line Dance
4/11/18/25
Tafeltennis
4.
Bestuursvergadering ANSV
11.
Bloemschikken
4/11.
Bridge "Oudt Noordwijck"
18/25, vrije inloop Bridge "Oudt Noordwijck"
4.
Postzegelruilmiddag
4/11/18/25
Klaverjassen, sjoelen, koersbal
4/11/18/25
Wandelvoetbal
4/11/18/25
Volksdansen
5/12/19/26
Bridge "Oudt Noordwijck"
5/12/19/26
Gymnastiek
12.
Bingo
26.
OranjeBingo i.s.w. Oranje ver.
26.
Bowling
5/12/19/26
Galm sportstimulering
6/20.
Samen eten
14/28.
Biljart inloop.
14/28.
Competitie klaverjassen
9/16/23/30
Computer inloop
9/16.
Schilderen/aquarelleren
9.
Vergadering DBO
9.
Samen koken
9.
Samen eten
9/23.
Knutselmiddag
9/16/23/30
Schilderen/aquarelleren
16.
Kunstgeschiedenis groep 1
9/16.
Kunstgeschiedenis groep 2
23.
Kunstgeschiedenis groep 1+2
9.
Damesbingo

Accomm.
Wieken
Trefpunt
De Wieken
Trefpunt
De Wieken
Trefpunt
De Wieken
De Wieken
Hs ter Duinweg
Trefpunt
Trefpunt
De Wieken
De Wieken
De Wieken
Trefpunt
Sportpark SJC
Trefpunt
De Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Bowling N'hout
Stijntjesduinstr.
De Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
De Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
De Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Katwijks Museum
De Wieken



Bowlen Bowlingcentrum Noordwijkerhout



Tafeltennis achter de Maria ter Zee kerk



Galm sportstimulering Stijntjesduinstraat



Informatie betreffende de activiteiten: 071-3614198



Informatie receptie 071-7114334
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Tijd

Org.
10 tot 17 u. DBO
10.00
DBO
09.30
ANSV
10.00
DBO
10.00
DBO
13.30
DBO
13.45
DBO
19.30
DBO
09.00
DBO
10.00
ANSV
10.00
ANSV
13.30
DBO
13.30
DBO
13.30
ANSV
13.30
ANSV
14.30
DBO
14.30
DBO
9.00
DBO
10.30
DBO
14.00
ANSV
14.00
ANSV
14.00
ANSV
19.00
DBO
12.00
DBO
13.00
DBO
13.30
DBO
09.30
DBO
9.30
DBO
10.00
DBO
10.00
ANSV
12.00
ANSV
13.30
ANSV
13.30
DBO
14.00
DBO
14.00
DBO
14.00
DBO
20.00
DBO
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

8884884

info@ansv.nu

Penningm.:Ton Brakhoven

06-51562062

ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid Lief en Leed Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Bestuurslid Lief en Leed Noordwijk Zee

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Bestuurslid Wonen:

Cees Hamburger

3619954

Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3618638

Bestuurslid activiteiten

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Berichten maandblad:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Adviesraad Sociaal Domein/koken

Ton Donders

3614981

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

071-8884884
071-3619954
071-3612370
071-3618638
071-3616043
071-3621132

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

Ouderenadviseurs:
Ton Donders
Coördinator
Tiny van den Wollenberg
Cees Hamburger
Hennie Meeuwenberg

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

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

Web-master:
Henriëtte van der Gugten
Webadres:

071-8884884
ANSV.secretaris@gmail.com
WWW.ANSV.NU

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina ANSV Noordwijk: Heeft u foto’s. nieuwtjes of tekst voor

deze facebookpagina, stuur deze dan naar emailadres ANSV.facebookpagina@ gmail.com en Coty

Hamburger zet dit erop.

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie.
Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas.
Contributie ANSV:

€ 20,00 per jaar

Partner:

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk

€ 10.00 per jaar.
NL14INGB0007090565.

Graag vermelding van uw lidnummer, bij uw naam uw voorletters vermelden en uw adres.
Aanschaf Vuurtorenpas is gratis. Te gebruiken in de accommodaties bij gebruik van consump-

ties, bij het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema, korting bij
slager Konijnenburg en de Beweegschool.
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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: …………………………………...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——————————

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (DrieBondenOverleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente of
de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de
juiste plaats besproken worden.
Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruikt u dan a.u.b. de achterkant van dit formulier. Het formulier kunt u inleveren bij Ton Donders, ook bij activiteiten aan
een aanwezig bestuurslid of deponeren in de brievenbus in het Trefpunt of De Wieken.
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1e prijswinnaar: Fija Mills– Zwanenburg

2e prijswinnaar: R.A. Passchier

3e prijswinnaar: M. van Mastrigt
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