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Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

A. van den Berg
Albert van den Berg

Admiraal-de Witt

Zoutmanstraat 37

Telefoon: 071-3616889

2202 LM Noordwijk

Fax: 071-3624774

Krijn van der Bent
Keurslager

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

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

Meat ~~Me

Vanaf 11 uur gebakken vis

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

Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel.; 071-3646222
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.: 071-3613558

De Verfspecialist F.C. Lassooy
St Jeroensweg 20, 2201 NZ
Noordwijk
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De bestuurstafel
Zondagmorgen, de regen spettert op de ramen,
helaas al die nattigheid geeft aan dat het beter
binnen toeven is. Maar klagen doen we niet want
volgens een aantal mensen waaronder
de boeren is er nog niet genoeg water gevallen.
Dat is niet best voor het gewas en voor de zaadjes
die uit gezaaid gaan worden.
Het is toch een rare wereld. Nog niet zo lang
geleden konden de aardappelen niet gerooid
worden vanwege de enorme regenbuien en de
suikerbieten lagen te rotten in de modder.
Veel te veel regen was er gevallen. Maar het kan
ook anders zoals vorig jaar die enorme warmte
waar veel landgenoten last van hebben gehad.
Ik hoop dan ook dat de weergoden ons de komende maanden verrassen met prettig weer waar
wij ons behaaglijk bij voelen. Het maakt het dan
mogelijk om iets te ondernemen.
Maar verveeld heb ik me niet ten eerste moest er
begonnen worden met het maandblad, in de middag kwam visite en dan was er nog de voetbalwedstrijd Ajax-Fortuna. En ja als oud Amsterdamse volg ik onze oude club graag. En zeker na die
geweldige overwinning is Spanje waren wij benieuwd of de vermoeidheid toe
zou slaan. Maar
nee hoor, hoewel
het geen spetterende wedstrijd
was, hebben we
met plezier gekeken naar de 4-0 overwinning.
Intussen naderen we het Paasfeest, het feest van
de lente. We kopen weer paaseitjes, die
mogelijk in de bomen worden opgehangen of
rondom het huis werden verstopt. Het was
vroeger een groot feest eerste Paasdag, eieren
zoeken in de tuin of bij slecht weer binnen in huis
en dan later delen. Paaseieren zouden een overblijfsel zijn uit de Germaanse tijd.

Een ander gebruik zijn de paasvuren, volgens de
overlevering zouden deze paasvuren de boze geesten verjagen. In het Oosten van ons land al een
jarenlange traditie.

Pasen is voor velen een religieus gebeuren, voor
anderen een feestelijke start na de winter. Vroeger
was het dat ook een gelegenheid om nieuwe fleurige kleding te kopen. We kennen waarschijnlijk
allemaal het gezegde “op zijn paasbest gekleed
zijn”. Wij wensen u in elk geval goede, feestelijk
dagen met mooi weer, een zacht zonnetje en vooral gezellige dagen.
De komende zomermaanden zijn er weer enkele
activiteiten die gewoon doorgaan. Let u, als u interesse heeft, op de agenda in het blad van juni/juli.
En dan nogmaals het verzoek om ons maandblad
niet weg te gooien maar het blad bewaren tot de
volgende uitgifte. U bent dan altijd op de hoogte
van de activiteiten.
Zo langzamerhand beginnen we aan het volgende
seizoen te denken. Dat betekent ook weer drukte
van de voorbereidingen, het nieuwe programmaboek wordt weer
samengesteld en het nieuwe jaarprogramma wordt ook opgenomen.
Hennie Meeuwenberg.
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DONDERDAG 18 APRIL 2019
TREFPUNT
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 18 april (witte donderdag) a.s. organiseert ANSV weer haar jaarlijkse PAASLUNCH gevolgd door een PAASBINGO. Voorafgaand aan de PaasBingo nodigen wij u uit om gezamenlijk de traditionele Paaslunch te gebruiken. De tafels zijn
zoals gebruikelijk in paassfeer gedekt.
De lunch begint om 12.00 uur en eindigt om 13.30 uur.
De Paaslunch bestaat uit:
Luxe belegde broodjes / paasbrood / ei-verrassing / koffie-thee-melk-karnemelk
Aanmelden voor zaterdag 13 april a.s. d.m.v. bijgesloten aanmeldingsformulier.
Bij aanmelding graag het bedrag voldoen. De kosten voor de Paaslunch zijn € 5,Het aanmeldingsformulier kunt u deponeren in de brievenbussen van het Trefpunt
of de Wieken t.a.v. Ton

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AANMELDEN PAASLUNCH DONDERDAG 18 APRIL 2019
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.nr:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aantal person….……………...……………………………………………………Betaald……………………………………………..
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Nieuwe fotowedstrijd, het thema is:
‘Beweging’
Beweging, dat is een actueel onderwerp. Met dat onderwerp als thema organiseert
de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging ANSV samen met Foto van Kampen weer een
nieuwe fotowedstrijd.
Stuur uw mooiste foto, geïnspireerd op beweging, in naar fotowedstrijd@ansv.nu en maak
kans op mooie prijzen. Wellicht hangt zelfs uw foto binnenkort bij ‘Galerie Binnen’ op
De Keuvel 2 in Noordwijk.
Ook zijn er mooie prijzen te winnen. Vermeldt bij uw inzending, maximaal 3 stuks, uw naam, emailadres en telefoonnummer.
U kunt deelnemen als u 50 jaar of ouder bent en u heeft er geen bezwaar tegen dat uw foto, met uw naam, gepubliceerd gaat
worden.

Regels fotowedstrijd:
Iedere 50+ er uit Noordwijk en omstreken kan meedoen.
Ingestuurde foto's, digitaal zowel als analoog, zijn voorzien van uw voornaam, achternaam,
leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
De foto’s zendt u aan : fotowedstrijd@ansv.nu
Alleen als u niet beschikt over een e-mailadres kunt u de foto’s analoog inleveren bij: Foto van
Kampen, De Keuvel 2, Noordwijk.
De afmeting van de foto’s moet 20 X 25 cm. zijn.
Tegen gereduceerde prijs kan desgewenst Foto van Kampen die afdruk voor u verzorgen.
De foto's zijn door u als inzender zelf gemaakt.
Per wedstrijd kunnen p.p. maximaal 3 foto's worden ingezonden.
De foto’s moeten in 2018 of 2019 zijn gemaakt.
Het thema is ‘Beweging’.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Foto van Kampen en door de Seniorenvereniging
ANSV in Noordwijk
Het inzenden van een foto betekent dat u akkoord gaat met publicatie van de foto’s, onder vermelding van uw naam, in
dag-, week-, maandbladen, andere periodieken en op posters.
Foto's, met vermelding van uw naam, kunnen ook worden geplaatst op de sociale media. (Facebook, websites etc.)
De jury beoordeeld de foto’s en tijdens de prijsuitreiking worden de foto’s besproken.

Meer informatie over de fotowedstrijd:
Cees Hamburger: 071 3619954

inzenden kan nog tot 1 mei 2019

e-mailen: fotowedstrijd@ansv.nu

Bericht voor de bezorgers van ons maandblad
Het volgende blad staat op 29 april voor u klaar in het Trefpunt.
Inleveren van kopij
Kopij kunt u inleveren t/m 15 april.
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Klusjesdienst
Wat vervelend als een schilderij verplaatst moet worden of dat u een leuke foto van de kinderen of
kleinkinderen ontvangt. Ingelijst en wel, op de kasten is geen plaats dus dan maar een plaatsje op de
muur zoeken.
Dan dient zich het volgende probleem aan want met de hamer werken kunt
u niet meer of u bent bang dat het niet goed gaat.
Wonen in een huis met een tuin(tje) is natuurlijk geweldig. Misschien bent goed in staat om dat zelf bij te houden maar er kan een tijd komen
dat dat moeilijker gaat worden. Dan wilt u toch graag buiten kunnen zitten als
het weer u daarvoor uitnodigt.
Ook een rit naar het ziekenhuis kan moeilijk worden. Uw spieren
worden strammer, gevaar voor vallen is dan ook aanwezig. Fijn als
er dan iemand u kunt vergezellen, u dient dan alleen de benzinekosten te betalen.
Bij Welzijn Noordwijk hebben zich een aantal klusjesmensen gemeld, deze club vrijwilligers willen graag voor u een klusje opknappen als u dat zelf niet meer kunt.
Informatie kunt u verkrijgen in De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk Binnen
Tel.: 071-7114334

Contributie 2019
Het eerste kwartaal wordt alweer afgesloten. We gaan richting voorjaar en hopelijk genieten van een
fijn voorjaar. Wat betreft de contributie: veel leden hebben inmiddels de contributie betaald maar
een klein gedeelte is dat vergeten dus trekken we nu even aan de bel.
Voor de leden die nog niet betaald hebben het vriendelijke verzoek het verschuldigde bedrag over te
maken op de rekening
NL14INGB0007090565 ten name van ANSV.
Op uw leden pas heeft u uw lidnummer staan wilt u dit a.u.b. bij betaling vermelden.
Eventueel kunt u ook uw 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:
dit is mogelijk op 1 mei in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk Zee.
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VAKANTIES VOOR SENIOREN
Naar aanleiding van het stukje over reizen voor senioren in het maandblad van februari jl. is er door een
aantal ANSV-leden gereageerd en ook door de heer Rob Choufour in het maandblad van maart jl.
De opmerking van de heer Rob Choufour zijn een bijzonder waardevolle aanvulling. Ook een aantal ANSVleden reageerden positief. Ben je 65+ en op zoek naar een seniorenreis met extra ondersteuning? Wil je je
rolstoel, scootmobiel of rollator meenemen? Ben je slechtziend? Heb je persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Of medische begeleiding? Het kan allemaal. Er zijn ook vakanties voor ouderen met lichte dementie.
Hieronder vind je een overzicht van aanbieders van zorgvakanties voor senioren. Alle genoemde organisaties werken met vrijwilligers die er alles aan doen om je een heerlijke, onbezorgde vakantie te bieden.

Rustige vakanties in Nederland:
Het Vakantiebureau
Johanniter Nederland
Rode Kruis
Stichting Allegoeds
De Zonnebloem
Actieve vakanties in Nederland en het buitenland
HartbrugReizen
Lindetours Zorgreizen
SeniorVakantiePlan
Vereniging Nationale Bedevaarten
Vaarvakanties en cruises
Carias Zorg op Zee
De Zonnebloem
SeniorVakantiePlan
Rode Kruis
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
De moeder van Jeroen gaat in hoger beroep. En
waarschijnlijk met succes want juridisch staat zij
volledig in haar recht. Van de andere kant vraag
je je af waarom een moeder na het overlijden
van haar zoon en schoondochter ook per se de
nalatenschap van haar schoondochter zou willen incasseren…

Afgelopen week las ik in het Leidsch Dagblad het
schrijnende verhaal van het op hun huwelijksreis
overleden stel Jeroen (31) en Michou (28) V.
Voor wie het niet gelezen heeft: in 2016 bracht het
pasgetrouwde stel uit Voorburg hun huwelijksreis
door op de Dominicaanse Republiek.
Zij verbleven in een luxe resort in Punta Cana, en de
eerste 10 dagen waren fantastisch. Op de 11e dag
sloeg het noodlot toe. Beiden liepen voedselvergiftiging op, waarschijnlijk na het eten van besmette vis.
Michou overleed bij aankomst in het ziekenhuis; kort
daarna bezweek ook Jeroen.
Het echtpaar had geen testamenten gemaakt. Omdat
Jeroen volgens de wet de langstlevende was, erfde hij
de nalatenschap van zijn kersverse echtgenote en
omdat hij kort daarna zelf overleed, konden zijn nabestaanden aanspraak maken op zijn nalatenschap,
die intussen dus het totale vermogen van het stel inhield.

De aanspraak van Jeroens familie leidde tot een gang
naar de rechter omdat ook Michous familie rechten
meende te hebben.
De uitspraak van de rechter was heel bijzonder (en
juridisch incorrect): de rechter bepaalde dat niet Jeroen de erfgenaam van Michou was maar haar ouders, (half)broers en halfzus. De rechter motiveerde
zijn beslissing aldus: Michou en Jeroen hadden geen
testament nagelaten en (dus?) niet nagedacht over
de mogelijkheid dat zij kort na elkaar zouden kunnen
overlijden tijdens hun huwelijksreis. Dat was hen niet
kwalijk te nemen (!)

Kortom, mede om een hele hoop ellende te
voorkomen, blijft het dus belangrijk om testamenten te maken. Die hadden in het bovenstaande geval ook de definitieve doorslag kunnen geven.
Als u gehuwd bent en geen kinderen hebt, bent
u wel elkaars enig erfgenaam (hoewel dat naar
aanleiding van bovenstaande uitspraak ook nog
te betwijfelen is als u kort na elkaar overlijdt),
maar niet geregeld is wie de erfgenamen in
laatste instantie moeten zijn.
Als u niets doet, erft wettelijk de familie van degene die het laatst is overleden. Als u beide families wilt, of bepaalde familieleden of goede
doelen, moet u een testament maken. Wilt u er
zeker van zijn dat het daar terecht komt, ook al
zou de langstlevende van u beiden zijn/haar
testament na uw overlijden wijzigen, kunt u in
het testament een tweetrapsmaking opnemen,
inhoudende dat wat er over is van uw nalatenschap na het overlijden van uw echtgeno(o)t(e)
toch naar úw erfgenamen gaat.

Vrijblijvend komen praten? Kan altijd!
Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – 071-3640100 – ckruis@notariskruissweere.nl
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Nieuwe computercursus Windows 10 basis cursus
We zijn van plan om weer een nieuwe basiscursus Windows 10 te starten. Daarom willen wij weten of
daar voldoende belangstelling voor is. Bij voldoende belangstelling gaan we begin oktober 2019 starten.
U kunt zich nu alvast voor deze cursus opgeven, voor ons belangrijk om te weten of er voldoende belangstelling is voor een basiscursus Windows 10.
Wat inhoudelijke informatie over de cursus:
Voor de Windows 10 basiscursus zal, afhankelijk van de wensen en vaardigheden van de cursisten, de
Windows 10 basisbegrippen 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.
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 krijgen.
Wilt u deelnemen aan de cursus meldt u aan bij:
Hennie Meeuwenberg, tel. 071-3614198, e-mailadres: henniemeeuwenberg@gmail.com
Voor de cursus wordt verwacht dat u uw eigen laptop, voorzien van het Windows 10 besturingssysteem,
meeneemt.
Tip: Een optimaal resultaat krijgt u zeker als u alles wat er op de cursusavond wordt verteld ook nog
eens thuis oefent.
Het programma ziet er als volgt uit:
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Deelnemers aan een vorige cursus Windows 10, in de zaal met een prachtig scherm.

Koningsdag
De jaarlijkse feestelijke bingo ter gelegenheid van de
verjaardag van koning Willem Alexander zal plaatsvinden op donderdag 25 maart in het Trefpunt, aanvang 2 uur. Een bingo met
mooie prijzen, in de pauze gezellige muziek. Kortom het wordt weer een gezellige middag.
Komt u ook, neem gezellig de buurvrouw, een familielid of een kennis mee.
Deze middag wordt georganiseerd door ANSV in samengerking met de

Huwelijksjubilea

Op 8 april zijn de heer en mevr. F.T. Ouwehand-van Beelen Kerkzicht 109 2215 xz
Voorhout, 55 jaar gehuwd.
Op 16 april zijn de heer en mevr. C. van der Luijt-Schuurman

Willem Alexanderpark 50 2202 xx, 60 jaar gehuwd.
Wij wensen deze echtparen nog veel gelukkige jaren.
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Schoonheidsbehandeling
KORTING OP EEN SCHOONHEIDSBEHANDELING MET DE VUURTORENPAS.

Mijn naam is Jacqueline Paijmans. In het verleden heb ik 15 jaar lang in Noordwijk een schoonheidssalon
aan huis gehad en sinds anderhalf jaar run ik een schoonheidssalon in Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak. Hier behandel ik bewoners van het zorghuis, maar ook senioren van het omliggende terrein. Mijn
cliënten waarderen het dat ik wat meer tijd voor ze uittrek. Het gaat er net even wat relaxter aan toe.
Geen gejaag. Er zijn diverse gezichtsbehandelingen mogelijk waaronder een 'senioren'behandeling. Dit is
een ideale gezichtsbehandeling voor als u wat minder lang kan liggen. Verschillende onderdelen worden
gecombineerd waardoor tijd wordt gespaard. Voor uw gemak kunt u uw blouse/trui ook gewoon aanhouden aangezien alleen het gezicht wordt gemasseerd. Aan u de keuze voor deze of toch een andere gezichtsbehandeling. Natuurlijk zijn er ook losse modules zoals harsen van bovenlip en/of kin of het verven
en/of epileren van de wenkbrauwen. Ik hoop u binnenkort eens te begroeten.
Vuurtorenpashouders kunnen gebruik maken van de volgende aanbiedingen:

€5 korting bij de eerste afspraak en bij vervolgafspraken betaalt u voor een 'senioren'behandeling €35
(ipv €37), voor een complete behandeling €41 (ipv €44) en voor een luxe behandeling €49 (ipv €52).
Voor een afspraak kunt u bellen met 06-45314434.

'senioren' gezichtsbehandeling bestaat uit:
reiniging, scrubben, epileren, stoombehandeling, onzuiverheden verwijderen, gezichtsmassage tijdens
masker, verzorgende crème
complete gezichtsbehandeling
reiniging, scrubben, epileren, stoombehandeling, onzuiverheden verwijderen, gezichts/decolleté massage, masker, verzorgende crème

luxe gezichtsbehandeling
reiniging, scrubben, epileren, stoombehandeling, onzuiverheden verwijderen, geconcentreerd ampul
(ingesluisd met massage apparatuur) gezichts/decolleté massage, masker, verzorgende crème
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Rijbewijskeuring
Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden door dr Kamerling in het Trefpunt, Schoolstraat 2. Dokter is aanwezig
van 10.00 tot ca 12.00 uur.U kunt telefonisch een afspraak
op 06-22947548.
Leden van de Ouderenbonden betalen voor de keuring klein
rijbewijs € 20,00, groot rijbewijs (vrachtauto) € 30,00.

Bent u 75 jaar dan dient u elke 5 jaar gekeurd te worden.
Start u de procedure voor verlening van uw rijbewijs 5
maanden voor uw verjaardag i.v.m. de drukte bij het CBR.
Naar de keuring neemt u zelf het volgende mee:
•
Uw huidige rijbewijs
•
Ingevulde eigen verklaring (te koop op gemeentehuis en bij het CBR).
•
Schoon potje urine
•
Eventuele actuele medicijnenlijst, kunt u bij de apotheek aanvragen.
•
Eventuele bril/contactlenzen, graag sterkte noteren of indien uw nog het verslag van
van de opticien.

Het onderzoek betreft:

Meting bloeddruk

Onderzoek naar glucose

Bepalen gezichtsvermogen

Inschatten van functioneren van handen,
armen, benen en rug.
Na de keuring:
Geneeskundig verslag en
eigen verklaring stuurt u op naar het CBR.
Voor het versturen van de formulieren ontvangt u een enveloppe.

Wanneer alles in orde is, ontvangt u van het CBR een geschiktheidsverklaring. Met deze verklaring en een nieuwe pasfoto gaat u naar het Gemeentehuis voor verlenging van uw rijbewijs.
Dat duurt ongeveer één week.
Mocht er nog een nader onderzoek noodzakelijk zijn, dan verneemt u dat van het CBR.
Bericht van overlijden

Bericht
overlijden.
Bericht
vanvan
overlijden
Deze maand is van ons heengegaan
De afgelopen maand is ons het volgende lid ontvallen:
Mevr. S.T. de Mooij
Groot Hoogwaak 142
2202 TX
Noordwijk
Mevr. S.T. de Mooij
Groot Hoogwaak
142
2202 TX Noordwijk
Wij betuigen ons medeleven met dit verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
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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: klachten-regiotaxi@hollandrijnland.nl.
U kunt uw klacht/opmerkingen indienen bij uw gemeente, de ISD Bollenstreek

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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Dag
Alle werkd.
Alle werkdagen
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Activiteiten
Datum
niet op dinsd. Mo.

8.
1.
1.
8/22.
8.
1/15.
29.
1/8/15/29.
8.
2/9/16/23/30
9.
16.
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
3/10/17/24
3/10/17/24
10.
17/24. vrije inloop
3/10/17/24
3.
3/10/17/24
3/10/17/24
3/10/17/24
4/11.
4/11/18/25.
4/11/18/25.
18.
18.
25.
25.
4/11/18/25.
5//19
5/12/26.
19.

April 2019.

ANSV en
Activiteit
Accom.
Biljart inloop en soos
Wieken
Biljart inloop en soos
Trefpunt
Verg. DBO
Trefpunt
Samen koken
Trefpunt
Samen eten
Trefpunt
Kaarten en meer
Trefpunt
Kunstgeschiedenis groep 1
Trefpunt
Kunstgeschiedenis groep 2
Trefpunt
Kunstgeschiedenis groep 1+2
Trefpunt
Schilderen/aquarelleren
Wieken
Damesbingo
Wieken
Biljart competitie
Wieken
Fotografie
Trefpunt
Literaire leeskring
Wieken
Schilderen/aquarelleren
Trefpunt
Klaverjas competitie
Wieken
Country line dance
Wieken
Tafeltennis
Locatie Hs ter Duinstraat
Bestuursvergadering
Trefpunt
Bloemschikken
Trefpunt
Bridge "Oudt Noordwijck'"
Wieken
Klaverjassen/sjoelen/koersbal
Trefpunt
Postzegelmiddag
Wieken
Wandelvoetbal
SJC sportpark
Volksdansen
Trefpunt
Cursus Windows 10
Trefpunt
Bridge "Oudt Noordwijck'"
Wieken
Gymnastiek
Trefpunt
Haken en breien
Trefpunt
Paaslunch
Trefpunt
Paasbingo
Trefpunt
Oranjebingo
Trefpunt
Bowling
Bowlingcentrum N'hout
Sport en Spel
Gymzaal St duinstraat
Samen eten op vrijdag
Wieken
Bridge "Oudt Noordwijck'"
Trefpunt
Paasdrive “Oudt Noordwijck”
Trefpunt

DBO
Tijd
9,00/13,30
10.-17. uur
10.00
10.00
12.00
13.30
14.00
14.00
14.00
13.30
20.00
09.30
10.00
10.00
13.30
13.30
19.30
09.00
10.00
10.00
13.30
13.30
13.30
13.30
14.30
19.30
09.00
10.15
10.00
12.00-13.30
14.00
14.00
14.00
19.00
12.00
13.30
13.00

Inlichtingen betreffende de activiteiten in de Wieken en het Trefpunt
Kunt u verkrijgen bij onderstaande telefoonnummers
Welzijn Noordwijk 071-7114334
Hennie Meeuwenberg 071-3614198
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Organ.
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
DBO
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
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

Penningmeester: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

071-3619954

cecohamburger@hotmail.com

Berend Ike

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

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 Vriezema

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

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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