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Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

A. van den Berg
Albert van den Berg

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

Zoutmanstraat 37

Telefoon: 071-3616889

2202 LM Noordwijk

Fax: 071-3624774

Krijn van der Bent
Keurslager

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

Meat ~~Me

Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel.; 071-3646222
Vanaf 11 uur gebakken vis

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,
2071-3612720
www.vanderbent.keurslager.nl

www.admiraaldewitt.nl
Gratis parkeren!!

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

Joop Faase
Joop Faase b.v.
Televisie-en radiospeciaalzaak
Koelkastenen wasautomaten
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk
Tel.:

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

071-3613558
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Van de bestuurstafel
Het feestgedruis is weer voorbij en halverwege januari starten we weer aan het eerste blad in 2019. Allereerst wil ik, mede namens de overige bestuursleden, alle leden die geen bezoek brachten aan de
nieuwjaarsbijeenkomst, een heel goed, gezond en
vooral gezellig 2019 wensen. We hopen dat het voor
ons allen en voor ANSV een bijzonder mooi jaar
wordt.
Oliebollen, appelflappen en lekkere hapjes zijn op,
we starten weer het gewone eetpatroon en eerlijk
gezegd vind ik dat ook weer prima. Wel zitten we
nog steeds in donkere dagen maar ook daar komt
weer een einde aan. De winter is nog niet voorbij,
februari en zelfs maart hebben vaak een verrassing
voor ons. Maar sneeuw of regen houden u natuurlijk
niet tegen om de weg naar het Trefpunt of de Wieken te vinden. Voordeel voor onze foto- amateurs.
Zij krijgen gelegenheid om weer prachtige foto’s te
maken en eventueel deelnemen aan onze fotowedstrijd.

De jeugd kan zich weer goed amuseren met slede of met een sneeuwpop. Maar zo’n winterperiode moet niet te lang duren. De kerstlunch en
bingo werden drukbezocht en de nieuwjaarsbijeenkomst was een enorme happening
Veel plezier hebben wij Opa’s en Oma’s met
kleinkinderen gedaan met de bingo tussen de
feestdagen. Veel cadeaus op de tafels, wat opviel was de grote interesse in de zoetigheden

Cursus Ouderenadviseur.
Deze cursus werd gegeven in Hillegom en
deelnemers waren o.a. vier leden van ANSV.

Het was een inspannende periode, veel leeswerk en lange dagen zonder lange pauzes.
Maar donderdag 17 januari , na nog een vermoeiende dag, werd de cursus afgesloten
met een gezellige uurtje in het Gemeentehuis
in Hillegom. In dit Gemeentehuis werden de
certificaten aan de deelnemers, na ondertekening uitgereikt.
Op de foto ziet u de drie ANSV-deelnemers,
helaas kon één deelneemster, wegens familieomstandigheden niet aanwezig zijn.
Maar het certificaat wordt haar toegezonden.

Hennie Meeuwenberg, voorzitter

.
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Contributie
Beste leden van de ANSV,

We zitten inmiddels al weer in het nieuwe jaar 2019. Allereerst wens ik u een gelukkig en
vooral gezond 2019 toe.
Daarnaast betekent een nieuw jaar ook dat de contributie voor 2019 weer betaald moet
gaan worden. Er zijn enkele leden die de contributie al hebben overgemaakt. Voor de leden die de contributie nog moeten betalen, verzoek ik hen vriendelijk om het verschuldigde bedrag over te maken op ons bekende rekeningnummer, hetgeen hieronder nog eens
duidelijk wordt herhaald. De rekeningen voor de contributie worden eind februari/begin
maart verstuurd.
NL14 INGB 0007090565, t.n.v. A.N.S.V.

Wilt u s.v.p. bij de betaling van de contributie uw lidnummer(s) of huisadres vermelden!!!!
De hoogte van de contributie is onveranderd voor leden, die alleen lid zijn, € 20,00 per
jaar.
Bent u gehuwd of samenwonend en beiden lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 per
jaar.
Voor leden die cash willen betalen, zullen we op korte termijn 2 keer een ochtend plannen, dat zij langs kunnen komen.
Met vriendelijke groeten,
Ton Brakhoven,
Penningmeester A.N.S.V.

Geachte medewerkers,

Helaas heeft mijn laptop mij in de steek gelaten. Het grootste gedeelte is verdwenen. Zo
ook de looplijsten voor ons maandblad.
Het kan dus zijn dat u andere adressen tegenkomt op uw lijst.
Vriendelijk verzoek aan u, om dit aan mij te melden.
De volgende maand staan de bladen op 25 februari Klaar in de hal van het Trefpunt.
4
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SAMEN KO0KEN EN ETEN
IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 4 FEBRUARI 2019
Op maandag 7 januari jl. stond winterkost op het menu. Geen sneeuw en vorst en de temperatuur buiten, 10 graden. Maar de aanwezigen lieten zich de glühwein en de boerenkool stamppot met ijs na, goed
smaken.
De volgende datum is maandag 4 februari a.s. We nodigen de ANSV-leden die een vorkje mee willen
prikken, eenzaam zijn of voor de gezelligheid weer van harte uit, zich hiervoor aan te melden.
Menu maandag 4 februari 2019
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Aanvang
Kosten

: groentesoep
: gebakken krieltjes met Cordon Bleu + groente
: verrassing
: 12.00 uur
: € 5,-

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u tijdig op te geven i.v.m. inkopen van de etenswaar. U kunt dit
doen door een briefje in de brievenbus van de Wieken of Trefpunt te stoppen, of een telefoontje of mailtje naar:
Ton Donders
Tel: 06-17618703 / 071-3614981
E-mail: ton.donders@casema.nl

VAKANTIE 2019
Ik was in januari jl. op de vakantiebeurs te Utrecht en ontdekte dat er steeds meer reisorganisaties zich richten op senioren, die zorg nodig hebben, waarbij de zorg die u nodig
hebt, tijdelijk de zorg wordt overgenomen door de reisorganisatie.
De bij ons bekende organisaties bv. “Het rode Kruis” en de “Zonnebloem”, zijn vaak vol
geboekt of maken minder reizen dan in het verleden.
Ik kwam op de vakantiebeurs een reisbureau tegen wat zeker de moeite waard is. Als u
alleen bent en zorg nodig hebt, is er de mogelijkheid om te kiezen uit een drietal varianten,
namelijk:
Intensieve begeleiding;
Lichte begeleiding
Zonder zorg of duwhulp
Als dit uw interesse heeft gewekt en u heeft daar vragen over dan kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Roelofs, tel.nr.: 0591-224500, of de site bezoeken van Vakantie
en Zorg:
info@vz-zorgvakanties.nl / www.vz-zorgvakanties.nl
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Noordwijk in de jaren 1940 – 1945
Het is al weer 74 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog afgelopen is en dat wij al deze
tijd hier in vrede kunnen leven. Onze generatie
is opgegroeid met de verhalen van onze ouders over de oorlog en de gevolgen ervan. Elk
jaar wordt eind april begin mei hieraan veel
aandacht besteed via de media d.m.v. documentaires, interviews en films. Onlangs was ik
bij een oudere dame op bezoek die mij haar
belevenissen over de tweede wereldoorlog wilde vertellen. Zij dacht dat ik een journaliste
was. Kort hiervoor waren medewerkers van de
radio bij haar geweest om een en ander op te
nemen en dacht dat ik ben hen hoorde. Ik vertelde haar dat ik geen journaliste was maar
haar naam had gekregen omdat zij hierover
wilde vertellen voor de ANSV. Hoe zij deze periode heeft meegemaakt en beleefd. Zij was
tenslotte nog een schoolkind en heeft het bewust meegemaakt. Zij had een boekje over deze tijd en daarin was het een en ander te lezen
over wat ook zijzelf had meegemaakt. Er waren dagen dat de kinderen niet naar school
konden omdat het te onrustig was. Zelf woonde zij in de St. Duinstraat. Op de Oude Zeeweg
in het Casino met de tennisbanen, wat nu
Wellnesscentrum Azurro is, zaten de NSB-ers.

De bewoners van de boulevards mochten
zich alleen nog ophouden in de kamers aan
de landzijde. Later kregen zij opdracht hun
huizen voor 1 juni te verlaten. Het ging om
101 gebouwen, voornamelijk hotels en villa’s
waarin 34 gezinnen woonden.
Degene die kon aantonen dat hij of zij in dit
Sperrgebiet /verboden gebied moest zijn,
moest een vergunning aanvragen bij de politie het z.g. “Sonderausweis”. Van de 400
vergunningen die werden verstrekt, waren er
150 voor strandvissers. Maar als je de gevangen garnalen wilden verkopen dan moest
je een vergunning hebben van de Nederlandsche Visscherij Centrale. Had je die vergunning niet, dan kreeg je een bekeuring van
10,-- gulden. In die tijd veel geld.
Ook de bewoners van den Berghstichting
kregen in november 1942 bericht dat zij het
terrein moesten verlaten. 550 hiervan konden naar ’s Heeren Loo en Groot- Emaus in
Ermelo. Meer dan 250 jongens en meisjes
werden naar huis gestuurd. Sommige kinderen wilde niet weg en huilden. Ook de bewoners van Sancta Maria moesten daar
weg. In vier transporten vertrokken zij eind
december 1942 en begin januari 1943 naar
Venray. Daar ook het St. Jeroensgesticht
was gevorderd door de Duitse weermacht
gingen zij naar Esbeek waar zij in het rustoord “De Utrecht” konden en naar het gasthuis de Heeremastate te Joure. Daar verbleven zij 4½ jaar. Pas in juni 1947 konden zij
naar Noordwijk terugkeren.

Toen de oorlog begon, kwamen er veel vliegtuigen over. Mijn moeder zag deze in de verte
toen ze door het zolderraam naar buiten keek.
Ook waren er droppings. Velen gingen naar de
Zuid-boulevard om het spektakel te aanschouwen. Zo iets had men nog nooit gezien. Zij realiseerden zich nog niet goed wat dit allemaal
zou betekenen de komende jaren. Mensen die
gewend waren om naar de boulevard en het
strand te gaan, mochten dit niet meer. Een van
de eerste maatregelen op dit terrein was in juni
1941 toen het verboden werd tussen zonsondergang en opkomst je op het strand te bevinden. Ook de wegen rond de golfbanen werden
afgesloten. En vanaf januari 1942 was van
acht uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens ook de
Wilhelmina boulevard verboden terrein en vanaf. april 1942 ook het strand en de Zuidboulevard.
Mijn moeder zag deze in de verte toen ze door
het zolderraam naar buiten keek.
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Mijn moeder kwam uit een groot gezin en
had acht broers. ’s Avonds werd er stiekem
naar radio Oranje geluisterd. Mijn oma stond
doodsangsten uit. Verbeeld je dat de Duitsers het ontdekte, dan kon het wel eens
slecht aflopen, zeker voor de jongens. Mijn
opa was landarbeider en had een eigen bedrijfje. Als de aardappelen gerooid moesten
worden, dan werd verwacht dat zij meewerkten en goed oppasten anders verdwenen de
aardappels onder je handen. Er waren altijd
kapers op de kust. Toen de voedselvoorziening slechter werd kwamen bij hen altijd
mensen uit de stad mee-eten .

En mijn oma had al zo’n groot gezin. Mijn moeder kon vaak geen hap door haar keel krijgen
van de drukte en ging apart zitten. Oma van der
Zalm-Koelewijn was zoet aangelegd en in die
beroerde tijd kon zij het huis afstruinen naar iets
zoet, wat er op het eind niet meer was. Door de
mannen en jongens werd gerookt. Mijn oma
stak toen ook wel eens een sigaretje op. Dit was
ook een middel om het hongergevoel tegen te
gaan. In de tuin stonden tabaksplanten. Ook de
opa van mijn man had deze in zijn tuin. Mijn
schoonmoeder kreeg de tabaksbladeren van
haar broers die in de Vogelenzang woonde en
hing deze op de zolder te drogen. Ze maakte er
tabak van en verkocht dit later. Men ging zelf
dingen uitproberen. De vader van mevrouw Hazenoot liet joden onderduiken. Een echtpaar
Wolf en Letje Presburg met drie kinderen, Arie,
Hetty en Rascha die diabetes had. Het echtpaar, bracht hij onder bij de fam. Barnhoorn
aan de Duinweg en de drie kinderen bij mevr.
Zuster Van der Wiel. Dit ging lange tijd goed tot
twee op drie december. Arie was na Sperrzeit
even gaan lopen. Toen hij bij hen kwam aan de
keukendeur , kon zij nog schreeuwen “Arie ga
weg,, de kelder!”. Ze kreeg een klap van een
NSB-er die erbij was en viel op de grond. In het
donker wist Arie te ontkomen. Hij rende naar
Caspers in de St. Duinstraat. Hij rammelde aan
de keukendeur. De vrouw kwam naar beneden,
haar man in zijn jaegerondergoed“. Kees red
me”, zei hij, “we zijn verraden”. De jongen en
Caspers zijn later meegenomen. Dit gebeurde
op 2 december, de verjaardag van mevr. Hazenoots jongere zusje. Ze was 4 jaar geworden. Haar moeder huilde. Haar zusje vroeg
“Moeder waarom huilt u, ik ben toch jarig”. Het
kind begreep er niets van. Hetty was verloofd
met een zekere Kees. Haar moeder zei dat zij
Kees een rare snijboon vond. Ada, haar jonge
zusje combineerde die paar woorden in bonendraaier en sindsdien wat dit zijn bijnaam. Hij
werkte in het bedrijf van Hetty’s vader. Hij heeft
gewoon het bedrijf leeggeroofd. Hij overnachtte
en at bij Caspers al die tijd. Na de inval in Normandië kreeg hij het benauwd en heeft hij hen
verraden.
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Na de oorlog is alleen Hetty teruggekomen.
De anderen zijn in het kamp omgekomen.
Later ging Hetty in Huis ter Duin dansen met
de Canadezen.

Duitse krijgsgevangenen werden in het begin
van de oorlog in 1940 in de schuur achter
Seinpost ondergebracht. Haar schoonvader
zat op de grote vaart toen tijdens de oorlog
Amerika in 1942 bij de oorlog betrokken werd
bij de aanval op Pearl Harbour. Hij ging voor
een jaar op reis. Eerst van Amsterdam naar
Engeland. Ook was hij in de buurt van Pearl
Harbour en voer naar andere eilanden. Hij
had een zoontje van een jaar toen hij wegging. Bij terugkomst was hij uitgegroeid tot
een flinke knul van ongeveer zeven jaar die
al in de tweede klas zat. Haar schoonmoeder
zat met de kinderen in Groningen in het
plaatsje Haren op een evacuatie-adres. Zij
moesten hier hun woning verlaten omdat zij
in het Sperrgebiet zaten. Na de oorlog in
1955 heeft hij van Koningin Wilhelmina een
oorkonde gekregen.
Er was vaak controle. Er kwamen bij haar
thuis twee heren aan de deur z.g. van de verzekering. “Is je vader thuis?” vroeg een van
hen. “Nee” was het antwoord. “Waar is hij
dan?”. “Dat weet ik niet” antwoordde ze. De
kinderen waren goed geïnstrueerd en moesten altijd zeggen dat zij het niet wisten.
Door gebrek aan benzine en olie moest
noodgedwongen op andere energiebronnen
worden overgeschakeld. De bussen op Haarlem reden op een generator die met houtblokjes werd gestookt. De generator moest
achter de bus meegevoerd worden.
Dit artikel is geschreven door Anneke van
Ruiten-Versteege in overleg met mevr. Hazenoot.
Het tweede deel wordt gepubliceerd in ons
volgende blad.

Het bezoek van de Sint en zijn Pieten is elk jaar
weer bijzonder gezellig en vooral ook druk. In het
boek van de Sint staan elk jaar een paar leden genoteerd die bij de Sint geroepen worden.
Met een leuk gedichtje geeft de Sint aan waarom
de persoon naast hem mag komen zitten. Goede
of wat slechte eigenschappen.
Met een lekkere staaf en het gedicht gaat het
“slachtoffer”
later naar huis.

In de keuken
werd hard gewerkt om alles op tijd op de tafels te krijgen. Alle lof voor deze harde werkers die het ook erg
leuk vonden om de aanwezige leden te verwennen met
een lekkere lunch. Het smaakte voortreffelijk.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst werd er geproost
op een goed en gezond nieuwjaar. Ruim 90 glazen
vullen vergt natuurlijk wel tijd.

Een goed gevulde tafel met bingo prijzen
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Hoe gevaarlijk is een scootmobiel?
Naar aanleiding van het fatale ongeluk met
de Stint bakfiets stuurden verschillende
opmerkzame gebruikers van een scootmobiel e-mails naar de onafhankelijke technisch onderzoeker, de heer P. Coppes die
het technisch systeem van de Stint naar
aanleiding van het fatale ongeluk onder de
loep nam. Zij maakten zich zorgen omdat
het systeem van de Stint ook in verschillende typen scootmobiel wordt gebruikt. Kassa (consumentenprogramma BNN) dook in
de cijfers en bestempelde de scootmobiel
zelfs als het gevaarlijkste vervoermiddel op
de Nederlandse wegen. Hoe gevaarlijk is
de scootmobiel?
Verdubbeling percentage dodelijke ongevallen met de scootmobiel.
Naar aanleiding van een analyse van cijfers
concludeerde Kassa dat het aantal mensen
dat een dodelijk ongeluk krijgt met een
scootmobiel in zes jaartijd verdubbeld. Ook
het aantal mensen dat op spoedeisende
hulp terechtkwam steeg fors.
Rijvaardigheid
van
scootmobilist
De grote vraag
is natuurlijk:
hoe komt dit?
Scootmobilisten zijn meestal mensen die
door een hoge leeftijd of beperking kwetsbaar zijn. Het rijden met een scoot vergt
ook enige training en ervaring. Het besturen van een scootmobiel en de plaats op
de weg is immers heel anders dan wat je
gewend bent bij bij het fietsen of autorijden.

Ook zijn scootmobielen relatief instabiel. Je
valt makkelijk wanneer je een stoep op–
afrijdt
Of als je door een kuil of oneffenheid rijdt.
De instabiliteit is vooral bij scoots met drie
wielen goed merkbaar. Iedere nieuwe
scootmobilist zou eigenlijk een rijvaardig-

heidstraining moeten volgen maar dat gebeurt helaas lang niet altijd. Volgens Veilig
Verkeer Nederland is het niet weten waar de
gevaren zitten en hoe je precies met dit voertuig om moet gaan zeker een oorzaak van
veel ongevallen, veel ongevallen komen
voort uit stuurfouten van de bestuurder.
Onlogisch gas-remsysteem
Maar er is meer aan de hand. Volgens de
heer P. Coppes zit in veel scootmobielen dezelfde gas-remtechniek als in de Stint, afkomstig van dezelfde fabrikant en met dezelfde
bedieningsproblemen. Net als bij de Stint,
moet je bij veel types scootmobielen de rem
loslaten om tot stilstand te komen. Dit is tegenstrijdig met de menselijke grijpreflex.
Als je eerst zou moeten nadenken dan zou je
reactie veel te laat zijn. Zo is het met remmen precies hetzelfde. Als we in beweging
zijn en er gebeurt iets wat ons doet schrikken
of paniek veroorzaakt, dan is ons reflex vastgrijpen, want we willen houvast hebben.
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De conclusie is dat zo’n remsysteem moet
aansluiten bij die reflex en niet het tegenovergestelde van ons vraagt, want dat is volkomen onlogisch. Verder wil de heer Coppes
de noodrem onderzoeken. De noodrem gebruik je bij calamiteiten , b.v. als je een
spoorbaan nadert en je remmen niet goed
functioneren. Er moet bekeken worden of de
noodrem goed is afgeschermd tegen elektromagnetische stralen/golven zoals b.v. bij
spoorwegovergangen voorkomen en of de
traditionele elektrotechniek van de noodrem
wel goed in orde en passend is. Tot slot werd
er gekeken naar de gashendel van de Stint
die ook bij een aantal scootmobielen zit. Het
is mogelijk dat de Stint, bij een draadbreuk,
de regelaar op hol slaat en de scootmobiel
naar de maximumsnelheid schiet, een snelheid kan bereiken van 15 tot 17 km per uur.
Met alle gevolgen van dien.
Verder onderzoek
Tot nog toe is er weinig onderzoek gedaan
naar de reden voor het grote aantal ongevallen met scootmobielen.

Op verzoek van Kassa zal de heer Coppes nu een technisch onderzoek uitvoeren naar de technische veiligheid van
alle scootmobielen in Nederland.
Scootmobilisten kunnen meewerken
aan dit onderzoek door een enquêteformulier in te vullen op de website van
Kassa
Uiterlijk voor het eind van dit jaar worden de resultaten van het onderzoek
verwacht. Ook het kabinet laat de veiligheid van de scootmobiel onderzoeken. Daartoe heeft de staatssecretaris van Veldhoven opdracht gegeven
aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, naar aanleiding van Kamervragen. In het onderzoek zal ook de rijvaardigheid meegenomen worden. Kamerlid van Brenk
(50Plus) wil bijvoorbeeld dat meer
mensen een cursus krijgen.
Bron: Supportbeurs
En NVI.

De nieuwjaarsbijeenkomst.
Het ziet er gezellig uit

Een drankje en een
tafel vol met leuke,
bruikbare prijzen.
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REGIOTAXI
Wij als seniorenbond ANSV worden regelmatig geconfronteerd met klachten over het
taxivervoer. Wat blijkt: Er komen weinig
klachten binnen. Mensen praten er wel veel
over, maar dienen niet/nauwelijks een klacht
in.
In het overleg met Regiotaxi Holland Rijnland
is dit uitvoerig aan de orde geweest. Wij hebben daarom voor u nogmaals de klachtenprocedure op een rijtje gezet:

KLACHTEN INDIENEN

Heeft u een klacht over de Regiotaxi? Bijvoorbeeld omdat u te laat bent opgehaald. Dient u deze klacht dan in bij de
Regiotaxi. Wanneer er iets misgaat, kan
dit vaak opgelost worden. Maar de vervoerder moet natuurlijk wel op de hoogte
zijn dat er iets misgaat.U kunt u klacht op
diverse manieren indienen.

U kunt bellen met de Klantenservice Regiotaxi Holland Rijnland: 0900 – 20 22
369
Wilt u een brief schrijven aan de Regiotaxi, dan kunt u die sturen naar:


Regiotaxi Holland Rijnland



Antwoordnummer 862



2160 VG Hillegom
(een postzegel is niet nodig)



In de taxi zijn REACTIEKAARTEN beschikbaar die u (kosteloos) kunt inzenden



U kunt gebruik maken van het klachtenformulier op :https://hollandrijnland.nl/
klachten-en-opmerkingen/.



U kunt uw klacht/ opmerkingen mailen naar: klachtenregiotaxi@hollandrijnland.nl.

Vergeet niet altijd uw pasnummer, de datum en het tijdstip van de rit te vermelden.
Hoe eerder u uw klacht meldt, des te eenvoudiger is het om te achterhalen wat er is gebeurd en wat er is misgegaan. Klachten ouder dan twee maanden kunnen helaas niet
meer in behandeling worden genomen,
Een kwartier vroeger of later
Als u de Regiotaxi boekt dan kan deze een kwartier vroeger of later komen dan de tijd die
u hebt opgegeven.
Voorbeeld; U wilt om 12.00 uur met de taxi vertrekken. De taxi kan dan tussen 11.45 uur
en 12.15 uur bij u voor staan. Is hij vroeger dan 11.45 uur, dan moet de chauffeur wachten
tot het tijd is(tenzij het u ook uitkomt om alvast te vertrekken). Is de taxi later dan 12.15
uur, dan is de taxi te laat en heeft u recht op een tegoedbon.
Ton Donders
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Rijbewijskeuring
Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden in

Deze is tegen betaling verkrijgbaar via

het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te

www.MijnCBR.nl. De Eigen verklaring is ook te
koop als papieren formulier bij de meeste ge-

bereiken op 071-5728434. Leden van een Oude-

meenten

renbond, betalen voor keuring klein rijbewijs

Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw gemeen-

€ 20, groot rijbewijs (vrachtauto) 30,00.

te de Eigen Verklaring aan de balie verkoopt.

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbe-

Meer informatie: telefoonnummer 1400 of

wijs B en A: Jonger dan 60 jaar: Een rijbewijs ver-

www.rijksoverheid.nl. Leden die gebruikmaken

lengd voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet

van de rijbewijskeuringsvoordelen moeten zelf de
papieren naar het CBR sturen.

te worden gekeurd. Tussen 60 en 65 jaar: Bij ver-

Om te voorkomen dat oudere automobilisten on-

lenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische

nodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk zon-

keuring is niet nodig. Tussen 65 en 70 jaar: Het

der rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de

nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische

'keuringscheck' ontwikkeld

keuring is niet nodig.

(www.keuringscheck.nl). Door het invullen van

Tussen 70 en 75 jaar: Het verlengde rijbewijs is 5

slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het
nodig een keuringsformulier, de zogenaamde Ei-

jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude

gen Verklaring aan te schaffen.

rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring

75 jaar of ouder: Het rijbewijs is 5 jaar geldig; me-

(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Infor-

dische keuring verplicht. Voor wie het rijbewijs

meer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzeke-

korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische

ring(tussenpersoon) of kijk in de voorwaarden. U

aandoening of medicijngebruik blijft de rijbewijs-

heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw

zorgverzekeraar.

keuring bij verlenging verplicht. Ook moet voor
verlenging van een groot rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden.
Voor wie?

Iedereen met een rijbewijs die op of na zijn 75e verjaardag verloopt en voor 75-plussers met een geldig
rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
Waarom?

Deze regelmatige medische keuring is bedoeld om ouderen verantwoord en veilig aan het verkeer te la-

ten deelnemen.
Wanneer?
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u tussen de 60 en 65 jaar bent,
wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u
een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.
Bij een gewijzigde gezondheidstoestand

Een medische keuring is ook nodig als uw gezondheid is veranderd terwijl uw rijbewijs nog geldig is.
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Activitieiten

Februari 2019.

ANSV en

DBO

Dag
Alle werkd,
Alle
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Datm
niet opdinsd.
werkdagen
11.
4.
4.
44 /25.
4/18.
11.
4 /11 / 18 / 25.
11.
5 /12 / 1 9 /26.
12.
19.
5 /12 / 1 9 /26.

Activiteit
Biljart inloop en soos
Biljart inloop en soos
vergadering DBO
Samen koken
Samen eten
Kaarten en meer
Kunstgeschiedenis groep 1
Kunstgeschiedenis groep 2
Schilderen / aquarelleren
Damesbingo
Biljart competitie
Fotografie
Literaire leeskring
Schilderen / aquarelleren

Accom.
Wieken
Trefpunt 10 tot
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Wieken
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt

Tijd
10.00
17.00
10.00
10.00
12.00
13.30.
14.00
14.00
13.30
20.00
09.30
10.00
10.00
14.00

Org.
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
DBO
DBO
DBO

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

5 /12 / 1 9 /26.
5 /12 / 1 9 /26.
6 / 13 / 20 / 27,
6.
20.
6 / 13 / 20 / 27,
6 / 13 / 20 / 27,
6.
6 / 13 / 20 / 27,
6 / 13 / 27.
13 / 20 / 27.
7 /14 /21 /28
7 /14 /21 /28
7 /14 /21 /28

Klaverjascompetitie
Country line dance
Tafeltennis, Locatie Hs ter
Bestuursvergadering
Bloemschikken
Bridge "Oudt Noordwijck"
Klaverjassen, sjoelen, koersbal
Postzegel ruilmiddag
Wandelvoetbal
Volksdansen
Cursusw Windows 10
Bridge "Oudt Noordwijck"
Gymnastiek
Haken en breien

Wieken
Wielen
Duinstraat
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
SJC sportpark
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt

13.30
19.30
9.00
10.00
10.00
13.30
13.30
13.30
13.30
14.30
19.30
09.00
10.15
10.00

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

Donderdag
Donderdag
Donderdag

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

Bingo
Bowling
Sport en Spel

14.00
14.00
19.00

ANSV
ANSV
DBO

Vrijdag
Vrijdag

8.
8 /15 /22 /29.

Tablet
Frans conversatie

Wieken
Wieken

10.00
10.00

DBO
DBO

Vrijdag
Vrijdag

8 /15 /22 /29.
1 /15.

Bridge "Oudt Noordwijck"
Samen eten op vrijdag

Trefpunt
Wieken

13.30
12.00

DBO
DBO

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

9 /23.
45170
16.

Biljart inloop
Klaverjascompetitie
Optreden koor "Overal"

Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt

13.30
13.30
14.00

DBO
DBO
ANSV

Trefpunt
Bowlingcentrum N'hout
gymzaal St ijntjesduinstr.

Inlichtingen betreffende de activiteiten kunt u verkrijgenbij onderstaande telefoonnrs.
WN de Wieken en het Trefpunt

071-7114334

En
Hennie Meeuwenberg 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

ton.brakhoven@sheerenloo.nl

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 maandblad:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Adviesraad Sociaal Domein/koken

Ton Donders

3614981

Medewerkers: Belastinginvullers:
Dick van der Gugten

071-8884884

gugten1947@gmail.com

Cees Hamburger

071-3612370

berend.ike@gmail.com

Ton Ouwehand

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Wil Steenvoorden

06-52407408

wil.steenvoorden@gmail.com

Pieter Verhoeven

071-3611282

pieterverhoeven@gmail.com

Froukje Vriezema

071-3616043

mevr_f_vriezema@ziggo.nl

Herman Wamelink

06-10763579

hermanwamelink@gmail.com

Tiny van den Wollenberg

071-3621132

cvdw@ziggo.nl

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Tiny van den Wollenberg

071-3621132

cvdw@ziggo.nl

Wil Steenvoorden

06-52407408

wil.steenvoorden@gmail.com

Ton Ouwehand

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Froukje Vriuezema

071-3616043

mevr_f_vriezema@ziggo.nl

Cees Hamburger

071-3619954

cecohamburger@hotmail.com

Hennie Meeuwenberg

071-3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Henriëtte van der Gugten

071-8884884

ANSV.secretaris@gmail.com

Webadres:

WWW.ANSV.NU

Ouderenadviseurs:
Ton Donders

Coördinator

Web-master:

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.
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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 Schoolstraat 2 Noordwijk aan
Zee of De Wieken Wassenaarsestraat 5 Noordwijk Binnen.
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Jonge gansjes in het water en lammetjes in de wei.
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