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Colofon: 

De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en ver-

schijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand april 2020. De volgende uitgave verschijnt 

op 27 april. 

De Senior maart 2020   inhoud:                                  pagi-

na’s : 

Voorblad                                                                                    1 

Colofon   en redactie                                                               2             
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De foto’s op pagina 1 en 3 en 12 zijn gemaakt door  Coty en Cees Hamburger 

 

Heeft u kopij voor De Senior, met foto’s maar zonder is ook heel welkom?  

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 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 on-

dertekend vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 

Uit uitgaven van ‘De Senior’, mag zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden 

overgenomen. 

De redactie bestaat nu uit:  

Henriette van der Gugten, Cees Hamburger en Hendrik Brussee.  

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:  

Uiterlijke inleverdatums kopij ‘De Senior’                                                                                                                             

13 april 2020, 18 mei, 13 juli 2020 

Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:  redactie@ansv.nu 

 

De bezorgers kunnen op 27 april vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen 

 

Inmiddels hebben bijna alle leden de contributie voor 

het jaar 2020 overgemaakt of contant  

betaald. Aan diegenen die het vergeten zijn doen we 

het verzoek om dit alsnog te doen. U kunt de contribu-

tie overmaken op  

rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565,  

t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van 
uw naam en lidmaatschapsnummer.  

Dat nummer staat vermeld op uw ledenpas.  
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Hennie Meeuwenberg benoemd tot ere voorzitter 

Jarenlang, eerst al in de ANBO-tijd en later sinds de oprichting van ANSV, was u tot eind vorig jaar gewend een stuk te lezen 

van de bestuurstafel, geschreven door Hennie Meeuwenberg, onze voorzitter. Tijdens de jaarvergadering van 27 februari 2020 

heeft zij de voorzittershamer overgedragen aan Ton Donders, nieuwe voorzitter a.i. 

Na de jaarvergadering werd Hennie namens het bestuur, toegesproken door Ton Donders. Hij sprak de dank van allen uit voor 

alles wat Hennie heeft gedaan. Naast jarenlang voorzitter te zijn was Hennie ook ouderenadviseur, heeft in de WMO-raad ge-

zeten. Zij is ook een heel aantal jaren voorzitter geweest van DBO en later bestuurslid van dit overlegorgaan. Zij kreeg namens 

ons allen bloemen overhandigd en cadeaubonnen. 

Hennie had te kennen gegeven helemaal geen aandacht te willen schenken bij de overdacht van de voorzittershamer aan Ton. 

De overige bestuursleden hebben anders gemeend. Zonder dat zij er iets van wist en voor haar ook totaal onverwacht, kwam 

de voorzitter van KBO Noordwijk en van DBO, Baukje Mulder, langs om Hennie te bedanken voor een jarenlange samenwer-

king, m.n. in het DBO. Nadat Baukje uitgesproken was werd Hennie ook door wethouder Salman in het zonnetje gezet. Hij be-

dankte haar voor haar jarenlange inzet voor de Noordwijkse Senioren. Beiden spraken de wens uit dat Hennie zou gaan genie-

ten van de wat rustigere tijd die nu voor haar is aangebroken. 

Voor al haar verdienste is Hennie, door het bestuur van ANSV, benoemd tot erevoorzitter. Een mooie  ingelijste oorkonde was 

daar het bewijs van. Hennie blijft overigens nog actief voor de vereniging, onder andere als coördinator van de vrijwilligers die 

zij, uit respect, altijd medewerkers noemt. 

Hoewel Hennie de wens had uitgesproken geen extra aandacht te willen bij haar aftreden, heeft ze laten blijken het toch heel 

leuk gevonden te hebben en de aandacht zeer gewaardeerd heeft.  

Het bestuur en de redactie bedanken Hennie en zijn blij dat zij zich wil blijven inspannen voor het wel en wee van onze leden 

van ANSV. 
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Tijdens de jaarvergadering op 27 februari jl. zijn per abuis de notulen 
van de jaarvergadering van 28 maart 2019 niet vastgesteld.  

Deze notulen zijn geplaatst in de Senior van april 2019.  

Heeft u op- of aanmerkingen op dit verslag dan kunt u die sturen naar 
secretaris@ansv.nu.  

Let op de uitgang .nu i.p.v .nl 

of in de postbus van ANSV in Het Trefpunt of De Wieken. 

mailto:secretaris@ansv.nu
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Cursus rijvaardigheid voor 50+ automobilisten   
 

Op donderdag 23 april 2020 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk en 
Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en 
ouder. Wij nodigen hen van harte uit om door middel van een rit met een rij-
instructeur, een theoretisch gedeelte en workshops inzicht te krijgen in de eigen 
rijvaardigheid. Indien nodig krijgen zij – geheel vrijblijvend – advies over bestaan-
de problemen. 

 

Rijvaardigheidscursus 
De cursus is voor automobilisten van 50 jaar en ouder. De cursus is bedoeld om inzicht te ver-
schaffen in het eigen verkeersgedrag en er wordt vrijblijvend advies voor eventuele verbeterin-
gen aangereikt. In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de cursisten ongeveer een 
half uur rijden in hun eigen auto. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een examen of test. Het 
rijbewijs kan niet worden ingenomen. Tevens kunnen de cursisten hun gehoor- en gezichtsver-
mogen en het reactievermogen testen. De bewegingsactiviteiten zijn relevant voor goed deelne-
men aan het verkeer. Ook wordt ingegaan op (nieuwe) verkeersregels. Kortom: bij de rijvaardig-
heidscursus voor 50-plussers komen vele aspecten van verkeer en verkeersveiligheid aan bod.  

 

Cursusinformatie 
De rijvaardigheidscursus vindt plaats op 23 april 2020 in De Schelft in 
Noordwijkerhout. 

De ochtendcursus duurt van 9.00 uur tot 12.00 uur en de middagcursus van 
13.00 uur tot 16.00 uur. Inlopen en inschrijven kan een half uur voor de cur-
sus. U kunt zich opgeven voor de ochtend of voor de middagsessie. De kos-
ten bedragen € 15,-. Deze kosten kunt u op de cursusdag zelf in De Schelft 
betalen. 

 

Aanmelden 
Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus kan tot 10 april 2020 per e-mail naar in-
fo@margreth.nl ten name van mevrouw D. van Kampen.  

 

Bij het aanmelden uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, 
emailadres en of u in de ochtend of middag wilt deelnemen aangeven.  

Voor informatie kunt u bellen naar de gemeente Noordwijk, telefoon 071-3660399 of  

06-11748807. 

 

In de afgelopen periode zijn ons de volgende personen ontvallen: 

De heer A. van der Spree, Cusiusweg 94, 2203 CE Noordwijk 

Mevouw D. Chrispijn, Hoogwakersbossstraat 84, 2202 SV Noordwijk 

De heer T. Vink, Marijkestraat 12, 2202  TV Noordwijk 

 

Wij wensen nabestaanden sterkte met het verweken van dit verlies 

Ϯ 

mailto:info@margreth.nl
mailto:info@margreth.nl
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Fotowedstrijd in samenwerking Foto van Kampen en ANSV 

De wedstrijd is gestart in oktober 2019. 1 April 2020 was de sluitingsdatum. In die tijd hebben 12 

personen hun foto’s ingestuurd. Het thema was ‘Licht’. Deelnemers mochten maximaal 3 foto’s 

inleveren. Ondanks het moeilijke thema zijn er toch hele mooie foto’s ingezonden die van een 

mooie kwaliteit zijn. De jury is er blij mee. 

De jury bestond ook deze keer weer uit: Thomas Steenvoorden (foto van Kampen), Cees Ham-

burger en Janniko Giezen. 

Het thema ‘Licht’ was bedoeld als uitdaging en dat was het ook!  Bij de nabespreking bleek dat 

het geen eenvoudige opgave was. 

De jury heeft 7 foto’s uitgezocht die er volgens hen uitsprongen. Natuurlijk waren er meer hele 

goede foto’s, maar de jury heeft zich beperkt tot maximaal 1 prijs per persoon. 

De prijsuitreiking was op 28 februari jl. en vond plaats in de winkel van Thomas Steenvoorden. 

Bij de nabespreking werd uitgebreid stil gestaan bij kwaliteit en beeldvorming van de ingezonden 

foto’s. Thomas heeft de deelnemers een workshop aangeboden over deze thema’s.  

Op pagina’s 8 en 9 kunt u zien hoe het thema ‘Licht’ door de verschillende fotografen is  

vastgelegd. 

Nieuwe fotowedstrijd met het thema ‘sport en spel’ 

In het najaar vanaf 1 oktober 2020 kan er voor de nieuwe fotowedstrijd foto’s worden ingezon-

den.. Houdt u de publicaties in de verenigingsbladen van ANSV, De Senior, van het KBO, de 

nieuwsbrief en/of de websites van deze verenigingen in de gaten. 

 De oplossing van de wegstreeppuzzel van maart is: KLIMBOOM 

 De gelukkige prijswinnaar is R ‘t Woud 

SAMEN KOKEN EN ETEN 
IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 6 april  2020 

 
 We hopen met z’n allen dat de Coronacrisis  in april achter de rug is en dat wij weer kunnen gaan en staan waar we willen. 
Betreffende Coronacrisis heeft ons allen stevig in de greep en roept veel vragen op. Wat mogen we nog wel en wat moeten we 
vooral  laten. Tijdens dit schrijven is al bekend dat alle ANSV activiteiten t/m 31 maart stil liggen. Indien op 1 april het sein op 
groen gaat kunnen we de activiteiten weer opstarten en gaat het “Samen Koken en Eten” en de Paaslunch en PaasBingo ge-
woon door.  
Wij nodigen u weer uit een vorkje mee te komen prikken. Voelt u zich eenzaam of vindt u het gezellig, andere mensen te ont-
moeten kom dan  maandag 6 april a.s. naar het Trefpunt. Op het menu staat deze keer een nasi-schotel, bestaande uit: 
 
Menu maandag 6 april  2020 
 
Voorgerecht  : Loempia 
Hoofdgerecht : Nasi / witte rijst / kipsaté / kroepoek / gebakken ei / zoetzuur 
Nagerecht  : verrassing 
Aanvang   : 12.00 uur 
Kosten  : €5,- 
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om u tijdig op te geven i.v.m. inkopen. U kunt dit doen door een briefje in de brievenbus 
van de Wieken of het Trefpunt te doen, of een telefoontje of mail naar: 
Ton Donders 
Tel.nr: 06-17618703  / 071-3614981 
E-mail: ton.donders@casema.nl 
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Deze week het eerste deel van herinneringen aan de oorlogstijd van ons oud 

bestuurslid J. Hogenhuis. Deel 2 in de uitgave van mei 

 

Mijn belevenissen 1940-1945 

 

10 mei 1940 Begin van de oorlogsjaren in Nederland. 

Als Amsterdam jochie van 9 jaar heb ik de oorlogsjaren beleefd als een verassing. Mooi weer, 

vrij van school, lekker buiten spelen op de straat met mijn vriendjes in de ‘Pijp’, een van de volks-

buurten van Amsterdam. Later zou ik begrijpen dat de waarheid heel anders was. 

De jaren 40 en 41 vielen wel mee, maar in 1942 werden wij geconfronteerd met heel veel ellen-

de. 

In de ‘Pijp’ woonden heel veel joden die op een gegeven moment niet meer in bepaalde winkels 

mochten komen. 

Mijn moeder, zeer sociaal voelend, schakelde mij in om de boodschappen te doen voor de Po-

laks, Viools, Meijers, Cohens enz. (echte joodse namen). 

’s Morgens voor het naar school gaan, tussen de middag en na de school. Je realiseerde je niet 

waarom je dit moest doen. Dat was de leeftijd. 

Op een gegeven moment werd het boodschappen doen steeds minder omdat de joden op elk 

uur van de dag opgehaald werden door de SS en de Schalkhaarpolitie om naar Westerbork te 

worden afgevoerd. We hebben wat een ellende gezien. Iedere dag van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat. Ontkomen was er niet bij. 

In sommige gevallen kom nog wel waarschuwen maar in veel gevallen zag het op het eerste ge-

zicht nog niet zo kwaad uit. Aan mijn moeder werd ook gevraagd om te helpen met pakken, 

maar de waarschuwing om niet alles mee te nemen werd vaak in de wind geslagen. Ook werden 

wij nog wel eens gewaarschuwd door de echte Amsterdamse smerissen die het goed met de 

Joodse bevolking voor hadden. Wat meestal restte was een laatste berichtje uit Westerbork “Wij 

maken het goed z.o.p (zie onder postzegel). De postzegel werd er dan afgeweekt en dan kwam 

het juiste bericht tevoorschijn “Wij zijn blut”.  

Van onze Joodse kennissenkring zijn er maar enkelen teruggekomen. 

Toen het boodschappen doen niet meer nodig ws, bleken er andere werkzaamheden te zijn. 

Het eten werd steeds schaarser en de enige mogelijkheid was om het bij de tuinders in Sloten, 

een dorp onder Amsterdam, te halen. De eerst tijd ging dat nog vrij normaal met de bus heen en 

terug, maar de bezetter had dit gauw in de gaten en bij controle werd alles in beslag genomen. 

Dat was natuurlijk minder leuk. Al gauw hadden moeder en ik er iets op gevonden. 

’s Morgens om 5.00 uur zes kilometer lopen naar Sloten. Aardappelen en groenten halen met de 

eerste bus terug. Die werd namelijk niet gecontroleerd. Ook dat had de bezetter snel door en 

was het heen en weer lopen, vaak 3 x in de week.  

De controle wist je vaak te omzeilen door een andere weg te nemen, maar ook dat werd steeds 

moeilijker. Eten halen kwam dan altijd voor rekening van moeder en mij. Mijn vader en zuster 

hadden geen moed en mijn broer was bij een razzia opgepikt en als dwangarbeider naar Duits-

land afgevoerd in 1942. Zo gingen de jaren ’42 en ’43 voorbij tot in 1944  de grootste ellende 

kwam! 
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ANSV PAASLUNCH EN PAASBINGO DONDERDAG 9 APRIL AS 

 

Denk iets goeds, en denk iets lekkers 

Denk iets geks, of nog iets gekkers 

Denk iets aardigs, denk iets liefs 

Maar hoe dan ook, Iets positiefs 

(Toon Hermans) 

 

Op donderdag  9 april a.s. organiseert ANSV weer haar jaarlijkse PAASBINGO. 

Voorafgaand aan de Paas-Bingo nodigen wij u uit om gezamenlijk de traditionele PAASLUNCH te gebruiken. 

De tafels zijn zoals gebruikelijk in Paassfeer gedekt. 

De lunch begint om 12.30 uur en eindigt om 13.30 uur. 

 

De Paaslunch bestaat uit: 

Luxe belegde broodjes / paasbrood / ei-verrassing / koffie-thee-melk-karnemelk 

Aanmelden vὸὸr zaterdag 4 april a.s.  d.m.v. onderstaand aanmeldingsformulier. 

Bij aanmelding s.v.p. het bedrag voldoen. De kosten voor de Paaslunch zijn € 5,- 

 

 

AANMELDEN PAASLUNCH DONDERDAG 9 APRIL 2020 

 

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

 

 

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

Aantal personen:………………………………………………………….Betaald: …………………. 

 

 

Het aanmeldingsformulier kunt u deponeren in de brievenbussen van het Trefpunt of de Wieken t.a.v. Ton Donders 

 



11 

Boekenruil bij Welzijn Noordwijk 

 

Heb je een leuk boek in je kast staan dat je niet meer 

leest? Ruil ‘m dan bij ons in voor een ander boek! In on-

ze boekenkast vind je verschillende soorten boeken: van 

romans tot aan thrillers. Heb je een goed boek gevon-

den? Zet dan jouw oude boek in de kast en neem je 

‘nieuwe’ boek mee. Let op, het is een boekenruil. Het is 

dus niet de bedoeling dat je alleen je oude boeken inle-

vert, daar hebben we geen plek meer voor. 

 

De boekenkast staat zowel in De Wieken, Wassenaar-

sestraat 5 als in ’t Trefpunt, Schoolstraat 2 in Noordwijk. 

We zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 9.30-12.30 uur 

 

Op dit moment hebben we behoorlijk wat boeken staan. Heb je geen boek om in te leveren? Geen pro-
bleem. Door het overschot aan boeken kun je gewoon een boek meenemen.  
 

 

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 
 

De heer A. heeft zijn huis verkocht aan de Krokusstraat 100. We krijgen de koopakte van de makelaar en het eigendomsbewijs, 

van 30 jaar geleden. Volgens de voorschriften moeten we iedere cliënt "rechercheren", onder andere bij de Basis Registratie 

Personen. Deze mogelijkheid hebben alleen Gemeenten, de Belastingdienst en Notarissen. Makelaars dus niet. Toen we de 

recherche bij de BRP deden, bleek dat de heer A in het verleden getrouwd was geweest met mevrouw B. Het huwelijk was ont-

bonden door echtscheiding kort na de aankoop van de Krokusstraat 100. Navraag bij de heer A wees uit dat hij het huis juist 

gekocht had met het oog op de aanstaande echtscheiding. Maar als je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent, 

zoals de heer A was, is dat niet handig. Want  dan valt het huis nog in die gemeenschap en dan moet je het na de scheiding 

weer gaan verdelen. Ook al had mevrouw B geen geldelijk belang, juridisch was ze door de scheiding gerechtigd in de ontbon-

den gemeenschap van goederen en dus in de woning. 

Vervolgens hebben we mevrouw B opgespoord. Deze was ongeveer 25 jaar geleden in algehele gemeenschap van goederen 

hertrouwd met de heer C. Ook dit huwelijk was, ongeveer 10 jaar geleden, door echtscheiding geëindigd. Dit wil zeggen dat 

door deze scheiding ook de heer C gerechtigd is geworden in de ontbonden gemeenschap van goederen waarin ook het onver-

deeld aandeel van mevrouw B in de Krokusstraat 100 zat!  

De heer A was ontsteld dat niet alleen hij maar ook B en C mede-eigenaren bleken van de Krokusstraat 100. Gelukkig werkten B 

en C zonder morren mee aan de overdracht. Er zijn op mijn kantoor ook gevallen geweest waarin de medewerking niet zonder 

slag of stoot werd verleend. Het zijn tenslotte allemaal ex-echtgenoten waar de relaties niet altijd meer goed mee zijn. 

Let u dus op dat u na een echtscheiding al het onroerend goed waarin u gerechtigd bent en dat in de gemeenschap van goe-

deren is gevallen, bij notariële akte verdeelt! Dit geldt ook voor een huis wat u bijvoorbeeld uit een nalatenschap van uw ou-

ders geërfd heeft maar waar uw langstlevende ouder nog het vruchtgebruik van heeft. Als er geen uitsluitingsclausule bij testa-

ment is bedongen, valt dit onroerend goed immers óók in uw gemeenschap van goederen. 

Soms laten mensen zich teveel leiden door het echtscheidingsconvenant van de advocaat, waarin staat "het huis wordt toebe-

deeld aan de man" enz. Ze denken dan dat het daarmee geregeld is. Maar dit is een afspraak, waarmee het huis juridisch en 

kadastraal nog niet van de man is! Daar is altijd een notariële akte voor nodig die ingeschreven wordt bij het Kadaster.  

 

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk 

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) - 071-3640100 – ckruis@notariskruissweere.nl 
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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 aanwe-

zig 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. 

Er zijn door het CBR nieuwe eisen gesteld aan de rijbewijskeuringen 

Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u elke 5 jaar gekeurd worden. Deze keuring is verplicht. Start de procedure 5 maanden voor 

uw 75e verjaardag of het verlopen van uw rijbewijs. 

De procedure begint met het aanvragen van een Gezondheidsverklaring via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

(CBR). Dan volgt een rijbewijskeuring. Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noord-

wijk. Uitsluitend op afspraak via tel.nr. 071 572 8434. Leden van de ouderenbond betalen voor de keuring klein rijbewijs € 

22,50 

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) 

of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten. 

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring: 

• De gezondheidsverklaring 

• Eventuele hulpformulieren als u diabetes, hoge bloeddruk, nierziekte of oogafwijking heeft 

• Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan 2 uur 

• Actueel medicatieoverzicht, ook als u geen medicijnen gebruikt, verkrijgbaar bij de apotheek 

• Als u contactlenzen draagt, een recept van de opticien of een verpakking 

• Als u tijdens het autorijden een bril draagt, de bril meenemen 

• Rijbewijs 

Huwelijksjubileum 

20-04-1960,  Echtpaar Nell-Hooijmans, Daniel Notenboomstraat 19, 2202RN Noordwijk 

28-04-1970, Echtpaar Padding, Hoefbladhof 17, 2215 DV Noordwijk 

Van harte gefeliciteerd 

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring/75-jaar-of-ouder.htm
https://www.cbr.nl/
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Samenstelling van het Bestuur 

Dagelijks bestuur: 

 

Voorzitter a.i.: Ton Donders                  071 3614981   ton.donders@casema.nl 

Secretaris: Henriëtte van der Gugten    06 25311680  info@ansv.nu 

Penningmeester a.i.: Jan Hoek              071 368 8615  braamhk@gmail.com 

Bestuursleden :   

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:  Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

                                                                        karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee   Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Bestuurslid Wonen:     Cees Hamburger       3619954     

                                                                                 cecohamburger@hotmail.com 

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand                             3618638 

                                                                                  floriston@hetnet.nl 

Bestuurslid activiteiten     Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Berichten maandblad:     redactie@ansv.nu 

Adviesraad Sociaal Domein/koken   Ton Donders    3614981 

                                                                                   ton.donders@casema.nl 

Belastinginvullers  

Hans van der Hoeven    Coördinator:    06-53632160 hansvanderh@casema.nl   

Ouderenadviseurs :  

Ton Donders  Coördinator    071-3614981 ton.donders@casema.nl 

Web-master:  

Henriëtte van der Gugten     06 25311680 ansv.secretaris@gmail.com 

Webadres:       www.ansv.nu 

Facebook  pagina: 

Coty Hamburger        Facebook pagina: ANSV Noordwijk 

Ledenadministratie:   

Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout    071-3618638    floriston@hetnet.nl  

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

Redactie 

Henriette van der Gugten     redactie@ansv.nu 

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV bedraagt € 20,00 p.p. Is uw partner ook lid, dan bedraagt de 
contributie € 30,00 voor u samen. 

Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek.  

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer:  

NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en  

Lidmaatschapsnummer. 

mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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Geachte leden, 

 

Op het moment van dit schrijven zijn alle activiteiten tot minimaal 16 april stilge-

legd. De verwachting is echter dat het nog wel langer zal gaan duren.  Daarom 

hebben we, in verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus en de voor-

schriften van het RIVM, besloten om geen activiteiten op te nemen in dit blad. 

We hopen dat u daar begrip voor heeft en dat u allen gezond door deze spannen-

de tijd heen komt. 

Zorg goed voor uzelf en, waar mogelijk,  ook voor anderen die uw hulp goed kun-

nen gebruiken.  

U kunt natuurlijk wel naar buiten om een lekkere wandeling te maken, bij voorbeeld 

naar strand en duinen. Zie foto hieronder. 

Het actuele activiteitennieuws vindt u op  

Facebook: ANSV NOORDWIJK, website www.ansv.nu of 

op de websites van Welzijn Noordwijk, KBO Noordwijk of op de kabelkrant van BO. 

  

 

De redactie 

 

 

http://www.ansv.nu

