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Fijne, gezellige, goede kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017 
wensen U  

de dames 
Aad Passchier,  

Henriëtte van der Gugten,  
Hennie Meeuwenberg en  

de heren  
Cees Hamburger, 

Co Hogenhuis, Ton Donders,  
Ton Brakhoven  en Ton  Ouwehand. 

De eerste dag in november, lijkt het najaar zijn 

intrede te hebben gedaan . Na wekenlang 

prachtig weer is het nu toch echt afgelopen met 

de zwoele dagen met veel zonneschijn. 

Ik hoop dat u ook heeft kunnen genieten van 

het prachtige weer, even wandelen over de 

boulevard of misschien zelfs in de bossen. 

Dan heeft u kunnen genieten van de verkleu-

ring van de bladeren, de zonnestralen die tus-

sen  de bomen door op de paddenstoelen schij-

nen. Door dit uitzonderlijk mooie weer konden 

de paddenstoelen op veel plaatsen zich ontwik-

kelen tot een prachtig stukje natuur. 

We gaan ons nu richten op de drukke tijd die 

eraan komt. Alle inkopen voor de Sintbingo, de 

voorbereiding van het Kerstfeest en tussen de 

feestdagen de Opa Oma bingo en na al die 

feestdagen gaan we weer enthousiast verder 

met de activiteiten. 

Van de bestuurstafel 

Tijdens de laatst gehouden bestuursver-

gadering heeft Co Hogenhuis aangegeven 

zijn functie als bestuurslid neer te leggen. 

Wel zal hij als medewerker zijn huidige 

werkzaamheden blijven vervullen. 

Wij respecteren  zijn besluit en hopen dat 

hij ons nog  lange tijd zal bijstaan met zijn 

huidige werkzaamheden. 

Lange tijd, ca 25 jaar, heeft Co verschil-

lende functies bekleed, eerst in de ANBO 

en nu dan in de ANSV.  

De positieve manier van werken in allerlei 

omstandigheden maakte het samenwer-

ken met Co bijzonder plezierig. 

Namens ons allen Co, dank hiervoor. 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-

Sweere 

Aan het eind van het jaar gaan mensen behal-

ve aan schenkingen ook weer aan testamenten 

denken. Door het vallen van de blaadjes wor-

den we kennelijk wat meer melancholiek… 

Daarom wil ik u in dit stukje een paar belangrij-

ke wetenswaardigheden over testamenten 

meegeven. 

Allereerst: bewaar uw testament goed! De tes-

tament-tekst komt niet in enig extern register 

terecht. De originele, getekende akte blijft bij de 

notaris, die normaliter ook een digitale versie 

heeft. U heeft het afschrift. Verder heeft nie-

mand de tekst! Bij het Centraal Testamenten 

Register wordt doorgegeven dat u op datum x 

een testament gemaakt heeft bij notaris y, met 

nummer 12345… Dat is het enige. Het CTR 

heeft niets aan teksten omdat u in uw leven nog 

vele malen het testament kan wijzigen en dan 

worden de eerdere teksten nutteloos. Het testa-

ment gaat tijdens uw leven ook niet naar de Be-

lastingdienst – anders dan alle andere notariële 

akten. Om dezelfde reden. Pas het laatste tes-

tament vóór iemand overlijdt, wordt door het 

overlijden bekrachtigd.  

Dat brengt mij op het volgende punt. Vaak hoor 

ik van mensen die geld willen lenen bij de bank, 

dat de bank het testament wil zien (van de nog 

levende ouders!) om aan te tonen dat de schuld 

van kind a bij het overlijden van de ouders, 

door de ouders wordt kwijtgescholden. Dit om 

de last te bepalen die het kind te dragen krijgt. 

Dit is totaal zinloos. Aan testamenten van 

nog levende mensen kunnen in het geheel 

géén rechten ontleend worden! Zij kunnen 

deze testamenten te allen tijde herroepen 

of wijzigen! Het testament wordt pas van 

kracht nadat een persoon is overleden. 

Ook zijn er mensen die denken dat ze hun 

familielid kunnen vragen een testament op 

een bepaalde manier op te maken zodat 

ze er van verzekerd (??) zijn dat iets zus 

en zo verloopt. Dit kan ook niet! Overeen-

komsten sluiten over nog niet opengeval-

len nalatenschappen is nietig, en de betref-

fende persoon is sowieso vrij het testament 

op ieder gewenst moment te wijzigen ook 

al denkt het familielid dat het testament on-

gewijzigd in stand blijft. 

Ten slotte: bewaart u alstublieft alleen uw 

laatste, nieuwe testament. Als u eerdere 

versies bewaart, kunnen daar grote mis-

verstanden door ontstaan. Als u er mee 

naar een notaris gaat die denkt dat dat uw 

laatste testamenten zijn, en daarop voort 

gaat borduren bij de advisering en u blijkt 

toch later nog andere testamenten ge-

maakt te hebben, gaat het natuurlijk mis. 

Als u een nieuw testament maakt dat alle 

eerdere testamenten herroept, kunt u de 

oude afschriften van uw testamenten weg-

gooien, of hier laten vernietigen! Als u twij-

felt aan wat u allemaal heeft, brengt u alles 

dan mee naar mijn kantoor, dan zoeken we 

het samen uit. Kosteloos. Wel graag een 

afspraak maken! 

 

  

Bericht voor de bezorgers van het maandblad: 

Het volgende maandblad staat op maandag 23 januari 2017 voor u klaar in het Trefpunt 

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

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl 
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Voorbeelden van vragen zijn: 

 Hoe zorg ik dat ik maandelijks uitkom 
met mijn geld? 

 Ik heb geen overzicht meer over mijn 
uitgaven en financiële administratie. 
Hoe krijg ik dat wel onder controle? 

 Ik kan mijn rekeningen niet meer alle-
maal betalen. Welke rekeningen kan 
ik het beste wel betalen? 

 Ik kan mijn zorgpremie niet meer be-
talen. Wat kan ik het beste doen? 

 Ik kan mijn huur niet meer betalen. 
Wat kan ik het beste doen? 

 Ik kan mijn energierekening niet meer 
betalen. Wat kan ik het beste doen?      

 Hoe maak ik een kasboek van mijn 
inkomsten en uitgaven?    

Wat kunt u verwachten? 

De bedoeling is in een kort gesprek uw 
vragen te bespreken. Afhankelijk van uw 
vragen/situatie kan een vervolgafspraak 
plaatsvinden. Dat kan zijn met de consu-
lent van de ISD of met een vrijwilliger van 
Humanitas. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
ISD Bollenstreek of Humanitas.  

Bereikbaarheid ISD  
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) 

Website: www.isdbollenstreek.nl  

Per mail: info@isdbollenstreek.nl  

Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket, 
het zorgloket, Wmo Adviescentrum van uw 
woonplaats.  
 
 

 

ISD-Rubriek 

Budgetinformatiepunt voor vragen over 
geldzaken 

De ISD Bollenstreek (ISD) en Humanitas starten 
maandag 7 november 2016 met een budgetin-
formatiepunt.  

Het budgetinformatiepunt 
Bij het budgetinformatiepunt kunt u terecht met 
vragen over geldzaken. Medewerkers van de 
ISD en vrijwilligers van Humanitas kunnen uw 
vragen beantwoorden en u informatie en advies 
geven. Dat kunnen eenvoudige, maar ook com-
plexe vragen zijn. 

Medewerkers van de ISD  
Zij hebben ervaring met mensen met 
(problematische) schulden, schuldsanering en 
budgetbeheer. 
Vanuit hun ervaring kunnen ze u adviseren bij 
(problematische) schulden.  
 

Medewerkers van Humanitas  
Dat zijn vrijwilligers met ervaring die u kunnen 
helpen om meer grip te krijgen op uw financiële 
administratie en u meer inzicht te geven. Zij 
kunnen u helpen met budgetteren. Als uw schul-
den nog beperkt zijn, dan helpen zij u om weer 
op de goede weg te komen.  

Voor wie 

Voor alle inwoners van de gemeenten Hillegom, 
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 

Wanneer kunt u terecht bij het budgetinfor-
matiepunt? 
Iedere maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak maken is niet nodig.  
 

Locatie 
Begane grond ISD Bollenstreek,  
Hohabostraat 92 te Lisse.  

Waarvoor kunt u bij het budgetinformatie-
punt terecht? 

U kunt voor alle vragen bij het budgetinformatie-
punt terecht. Door tijdig een advies te vragen, 
kunt u problematische schulden voorkomen.  

Bereikbaarheid Humanitas   

Telefoon: (06) 12 73 80 98  

Website: www.humanitas-rijnland.nl 

Per mail: rijnland@humanitas.nl  
 

http://www.isdbollenstreek.nl/
mailto:info@isdbollenstreek.nl
mailto:rijnland@humanitas.nl
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Inmiddels zitten we op de helft van de 6-delige 

cursus Sieraden maken door Yvonne Bruning-

meijer. Een 13-tal enthousiaste deelneemsters 

had zich opgegeven voor deze cursus, die op 

de maandagmiddag 1x per maand gehouden 

wordt in het Trefpunt van 13.30-15.30 uur.  

Ik hoor van de dames dat ze en-

thousiaste reacties krijgen op de 

zelfgemaakte sieraden. 

De eerste les hielden we het een-

voudig. Na een korte voorstelronde 

maakten we een ketting in prachtige 

zee kleuren als aqua/lichtgroen/wit. 

Dit alles lekker rommelig door  

elkaar gehusseld. Om het slotje en 

ringetje goed te bevestigen was nog 

niet zo eenvoudig. Yvonne leerde 

ze haar trucje, 3 knopen en een druppeltje lijm 

op de knoop. Alle deelnemers kregen een blad 

met 40 tips om zelf sieraden te maken.  

Elke les is het weer een gezellige middag. Er 

wordt hard gewerkt, maar tussendoor is er ook 

wel tijd voor een  praatje.  

Les 2 werd al wat moeilijker. Meerdere kleuren 

die volgens een bepaald rijgschema keurig op 

volgorde geregen mochten worden. Les 3 was 

op maandag 11 oktober. De eerste helft van 

de les werd besteed aan het maken van een 

hanger of aantal kralen van Fimo-klei.  

De deelneemsters kregen 3 verschillende 

kleuren en deze werden, na het kneden, om-

getoverd tot een prachtig marmermotief.       

De man van Yvonne, Aat, zorgde ervoor dat 

alles in de oven terecht kwam en goed werd 

gebakken.      

. De tweede helft van de les werd besteed 

aan het maken van een armband op elastiek 

en een paar bijpassende oorbellen.         In 

les 4 (op 7 november) gaan we hier weer 

mee verder. In de volgende lessen 5 en 6 

worden o.a. het kettelen behandeld (met be-

hulp van ijzeren staafjes kralen aan elkaar 

maken met een tangetje) en een feestket-

ting. Ook zal nog aandacht worden besteed 

aan het oppimpen van een oude zelf mee-

gebrachte ketting. 

De cursus zit nu vol maar er komt een ver-
volg in 2017. Mocht u belangstelling hebben 
dan kunt u dat alvast kenbaar maken bij de 
receptie van het Trefpunt of de Wieken of 
rechtstreeks bij  Yvonne Bruningmeijer (tel. 
06-29484626) of via de mail: 
yvmabr@gmail.com.  
 
Er komt 1x per maand een beginnerscursus 
van 5 lessen in de Wieken op de maandag-
middag vanaf 30-1-2017 van 13.30-15.30 u.  

Ook voor de gevorderden komt er weer  5x 
een maandelijkse cursus in het Trefpunt, op 
de maandagmiddag vanaf half februari 
2017, tijd blijft van 13.30-15.30 uur.  

Beide cursussen kosten € 5,00 per les inclu-
sief alle basismaterialen (mocht u kiezen 
voor een luxer slotje, glashanger of duurde-
re kralen dan dient hiervoor een meerprijs 
berekend te worden).  

Het bedrag voor deelname aan de cursus  
(€ 25,00) dient vooraf betaald te worden op 
de eerste les. Lees ook het interview in 
WSN Leef in de Mode-bijlage van het de-
cembernummer.  

 

Sieradenworkshop Trefpunt 2016-2017 

mailto:yvmabr@gmail.com
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 Therapie “AanZee”  

Prins Bernhardstraat 55   

2202 LG Noordwijk           Uw wijkpraktijk voor Noordwijk aan Zee 

Fysiotherapie      fysiotherapie   tel 071-

3646545  

sportfysiotherapie    

  

Podoposturale therapie     tel 071-3646545  

individueel aangepaste inlegzolen tegen rugklachten 

Pedicure   Diabetische voet    tel 06-49778446 

    Reumatische voet 
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ThuisSupport,de thuiszorgorganisatie van Groot Hoogwaak, 

scoort in een onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid 

een 8,9. 

Wij maken graag waar wat wij zeggen! 

Uw persoonlijke wens is onze zorg. 

Wij komen bij u thuis voor: 

Verzorging: o.a. hulp bij douchen en aankleden 

Verpleging: o.a. wondverzorging en diabetescontrole 

Alarmering                                   Hulp bij het huishouden 

Direct inzetbaar, met één telefoontje geregeld.Bel nu (071) 36 88 888 

DOE UZELF NIET TEKORT, KIES VOOR THUISSUPPORT! 
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KOKEN IN HET TREFPUNT 

Maaltijd 5 december      Aanmelden tot 1 december 

Voorgerecht :Soep van de Sint    Kosten € 4.00 

Hoofdgerecht :Surprise schotel    Aanvang werkzaamheden:11.30uur 

Nagerecht : Zwarte Piet verrassing    Aanvang eten: 12.30 uur. 

Op 3 oktober 2016 zijn we gestart 

met het maandelijks koken. We heb-

ben toen ingespeeld op het  Leidens 

Ontzet, met als voorgerecht: haring 

met witte brood, hoofdgerecht: Huts-

pot met klapstuk en als dessert: pud-

ding met rode saus. Tijdens dit diner 

werd door het bestuur van ANSV 

een gratis consumptie aangeboden. ANSV 

wil graag alle senioren die zich eenzaam 

voelen of alleen zijn of die alleen een vorkje 

willen meeprikken of eens in de maand be-

hoefte hebben om eens in de maand met el-

kaar een gezonde maaltijd te nuttigen, uitno-

digen  om de maandelijkse kookbijeenkom-

sten bij te wonen en eventueel mee te hel-

pen.(bijv. aardappels schillen, groente 

schoonmaken, tafels dekken etc.). We koken 

op elke eerste maandag van de maand. 

De eerste maandag in december 

valt op 5 december pakjesavond. 

Ook dan willen we de kookmaan-

dag door laten gaan. 

We beginnen om 11.30 uur met de 

voorbereiding zodat wij rond 12.30 

uur kunnen eten. 

U kunt zich opgeven door een 

briefje in de brievenbus te stoppen in het 

Trefpunt of Wieken. U kunt ook een mailtje 

sturen naar Ton Donders 

(ton.donders@casema.nl) 

Heeft u nog wat aarzelingen probeer het 

eens. Even er tussen uit is goed voor ieder . 

ANSV probeert alle leden te bereiken door 

zoveel mogelijk activiteiten aan te bieden, 

maar is zeer afhankelijk van uw wensen en 

behoeftes. 

 
Ton Donders 

=====================================================================================================  

Aanmelden voor het koken in het Trefpunt op 5 december 

 

Naam: …………………………………………………...Aantal personen:……………………….. 

 

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

 

Telefoonnummer:………………………………………….                       

mailto:ton.donders@casema.nl
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KERSTLUNCH EN KERSTVIERING 

DONDERDAG 22 DECEMBER 

In het TREFPUNT 

De dagen voor de Kerst zijn donker en koud 
maar als je naar buiten gaat merk je dat niet 

omdat je haast overal lichtjes ziet 
in vrolijke kleuren, zilver en goud 

een lantaarntje dat in de vensterbank staat 
een lamp met wat linten en groen 

een ster voor het raam die je aan kunt doen 
het is niet zo donker en koud meer op straat 

als je langs al die lichtjes gaat 

Op donderdag 22 december organiseert 

ANSV weer haar jaarlijkse Kerstviering. 

Voorafgaand aan de Kerstviering is er weer 

de mogelijkheid om gezamenlijk de traditio-

nele Kerstlunch te gebruiken. Aan een lang 

gedekte tafel in Kerstsfeer kunt u dan weer 

genieten van heerlijke lunch.  

De lunch begint om 12.00 uur en eindigt om 

13.30 uur. Na de lunch om 14.00 uur begin-

nen we met de Kerstviering.  

 

De Kerstviering zal bestaan uit het zingen 

van Kerstliederen en het lezen van het 

Kerstverhaal. In de pauze wordt u getrak-

teerd op lekkere kersthapjes. 

De viering zal muzikaal opgeluisterd wor-

den door het dameskoor “Nieuw Perspec-

tief”. 

De Kerstviering begint om 14.00 uur en 

duurt tot 16.00 uur.  

Opgave formulier voor de kerstlunch op donderdag 22 december. 

De kosten voor de lunch zijn € 5,- 

Aanmelden voor 18 december 2016 d.m.v. onderstaand aanmeldingsformulier 

Bij aanmelden graag het bedrag met het aanmeldingsformulier in een gesloten  

enveloppe deponeren in de brievenbussen in de Wieken en het Trefpunt 

 
Naam:……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Aantal personen :………………………….Telefoonnummer:………………………... 
 



11 

 

KERSTDINER ANSV 
MAANDAG 26 DECEMBER 
VAN 14.00 TOT 17.00 UUR 

 
We hebben een prachtig najaar gehad, maar de winter staat weer voor de deur. Op zondag 30 
oktober ging de klok weer een uur terug en de feestdagen komen er weer aan. Sinterklaas en de 
Kerstdagen. 
ANSV wil dit jaar als proef kijken of er belangstelling is voor een kerstdiner op 2

de
 Kerstdag. 

Daarom nodigt ANSV alle eenzame en alleenstaande senioren uit om op 2
de

 Kerstdag in een 
sfeervolle ambiance een heerlijke kerstmaaltijd te nuttigen in het Trefpunt. 
De zaal gaat open om 14.00 uur en u krijgt een welkomst drankje naar keuze. 

 
KERSTMENU 

 
26 DECEMBER 

VAN 14.00-17.00 UUR 
 

VOORGERECHT 
Krabcocktail 

 
TUSSENGERECHT 

Romige soep van wintergroenten met garnalen en spekjes 
 

HOOFDGERECHT 
Varkensfiletrollade met pruimen in rode wijnsaus, met aardappelpuree 

 
NAGERECHT 

Appelschijfjes in Calvados met ijs en crêpe 
 

Kosten inclusief een drankje tijdens het diner voor € 12,50 
 
I.v.m. beperkte plaatsen totaal 20/25 tijdig aanmelden voor 21 december 
bij Ton Donders 
 
========================================================================= 
 
Aanmelden voor het Kerstdiner op 2e Kerstdag 26 december in het Trefpunt 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Formulier deponeren inde brievenbussen in de Wieken en Trefpunt. Bij inschrijving ook 
graag de € 12,50 per persoon voldoen. 



12 

 

 

Huwelijksjubileum december. 
Op 18 december zijn de heer en mevr. J. van der Zwart-Hoek  

Bonnikeplein 105, 2201 GL Noordwijk, 55 jaar gehuwd.  
Op 28 december zijn de heer en mevr. A.H.C. Zandbergen  

Hoofdstraat 1B, 2202 ES Noordwijk, 55 jaar gehuwd.  
Op 30 december zijn de heer en mevr. P.F. Koemans-Nijgh  

Overbeek 97, 2201 GR Noordwijk, 50 jaar gehuwd.  
Wij wen sen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en  

wensen hen nog vele goede jaren. 

Tips om diefstal door babbeltruc te voorkomen 

 Kijk voor dat u uw deur open doet, eerst wie 

er heeft aangebeld. Kent u de persoon niet  

en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie 

hij/zij is en wat hij/zij komt doen.. 

 Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, 

b.v. met een deurketting  of kierstandhouder. 

Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo 

kunt u zien  wie er voor uw deur staat zonder 

uw deur open te maken. 

 Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook 

als hij/zij zegt van de gemeente, een bedrijf of 

instelling te zijn. Heeft iemand geen legitima-

tiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe af-

spraak.  

 Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan 

hun buit te komen maken sommige dieven ge-

bruik van geweld. Wilt u iets pakken, b.v. uw 

telefoon of geld? Laat mensen dan buiten 

wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw 

portemonnee mee naar de deur. 

 Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak 

komen dieven met z’n tweeën. De ene per-

soon maakt een praatje met u, terwijl de ande-

 Doe uw achterdeur op slot als u 

alleen thuis bent. Soms komt ie-

mand via de achterdeur  uw huis 

binnen., terwijl u bij de voordeur 

staat te praten. 

 Geloof niet alles wat mensen te-

gen u zeggen. Oplichters vertellen  

vaak mooie of juist zielige verha-

len. Ze willen b.v. bellen, hebben 

geld nodig of willen u juist iets ge-

ven of ze zeggen dat ze bij een 

bank of thuiszorg werken. Mede-

werkers van dit soort bedrijven ko-

men niet zo maar langs, zij maken 

van tevoren een afspraak. 

 Vertrouw niet iedereen. Zelfs kin-

deren, moeders of mannen in net-

te pakken kunnen oplichters zijn 

 Bent u toch slachtoffer? Doe altijd 

aangifte! 

 Bel 0900-8844, of doe aangifte via 

internet. Ga hiervoor naar 

www.politie.nl/aangifte. 



13 

 

ZORG EN ZEKERHEID 

INFORMATIE VOOR LEDEN VAN ANSV 

Woensdag 16 november jl  kregen we als ANSV de volgende informatie van Zorg en Zekerheid 

voor onze leden. 

Ook in 2017zijn uw leden bij Zorg en Zekerheid 

verzekerd van een uitstekende klantenservice, 

persoonlijke aandacht en ruime vergoedingen. 

Wij vinden het namelijk belangrijker dat uw le-

den goed verzekerd zijn dan om winst te ma-

ken. 

Zoals de overheid al voorspelde: de zorgpremie 

stijgt. Belangrijkste reden is dat de basisverze-

kering wordt uitgebreid met nieuwe geneesmid-

delen en behandelingen. Ook is de prijs van 

sommige medicijnen, zoals die tegen kanker 

gestegen. En door de vergrijzing zijn er niet al-

leen meer geneesmiddelen nodig, maar groeit 

ook de vraag naar thuiszorg. Wij doen er alles 

aan om uw premie betaalbaar te houden, maar 

helaas hebben we niet alles zelf in de hand. 

Wat we wel doen: scherp zorg inkopen en onze 

reserves inzetten om de premiestijging te ver-

minderen. Wij garanderen u dus goede zorg 

tegen een eerlijke prijs. 

 

 

 

 

Fijn dat we volgend jaar weer kunnen reke-

nen op een prettige samenwerking. 

Premie 2017 

De kortingen die we met u hebben afgespro-
ken, gelden voor uw leden en hun gezin. In 
2017 ontvangen zij 7% korting op de basis 
verzekering en 7% korting op de aanvullende 
verzekering. 
De basispremie voor 2017 is € 107,83. In dit 
bedrag is al rekening gehouden met uw col-
lectiviteitskorting. 
 
Dik van Schagen 
Salesmanager Zakelijke Markt 

Betaling Contributie 2017 

Geachte leden, 

Het jaar 2016 loopt alweer ten einde en dat betekent dat we weer aan de contributiebetaling 

zijn gaan denken. In de afgelopen weken is bij de bank geïnformeerd naar de mogelijkheden 

en kosten van automatisch betalen.. Automatisch betalen kan maar we zijn geschrokken van 

de prijs die hiervoor betaald dient te worden.  

We hebben inmiddels besloten om via ons blad een oproep, naar onze leden, te doen om net 

als vorig jaar u te verzoeken het bedrag over te maken.  

De contributie bedraagt € 20,00 p.p. per jaar. Is uw echtgenoot/partner ook lid, dan bedraagt 

de contributie € 30,00 per jaar voor u samen. Dit bedrag kunt u overmaken naar:  

t.n.v. ANSV Noordwijk rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565, met vermelding,  

contributie 2017. 

Wij rekenen op uw medewerking, bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur.         
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Rijbewijskeuring 

De stichting MediPartners Nederland is gevestigd in Leiden, verricht al meer dan 10 jaar 

voor de senioren/ouderen goedkoop rijbewijskeuringen in de regio. Sedert enkele maan-

den houdt de stichting om beurten in de Dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt op 

maandagmorgen spreekuur. 

Men kan daar dan terecht voor de rijbewijskeuring of om raad over medische/ zorgvragen. 

Het is de bedoeling dat er telefonisch, 071-5728434, een afspraak wordt gemaakt, er is 

vrijwel nooit een lange wachttijd. 

De doelstelling van onze stichting is om ouderen zolang mogelijk zelfstandig en mobiel te 

houden. Onze stichting werkt alleen met vrijwilligers zodat de kosten laag zijn. Afspraak 

kunt u telefonisch maken 071-5728434. Stichting MediPartners Nederland,  Pompoenweg 

9, 2321 DK Leiden. 

Heerlijke bezigheid in alle jaargetijden. ’s Winters 

in de warme kamer, bij een lekker kopje koffie. Ik 

kan dan uren lezen, de tijd vergeten en genieten 

van een mooi of spannend verhaal.  

Maar ook ’s zomers, lekker in de schaduw zitten 

met een mooi boek, dan komen we de dag wel 

door.  Het kopen van een boek wil helaas nog wel 

eens prijzig zijn, maar gelukkig zijn er nu wel alter-

natieven. 

U kunt natuurlijk naar de bibliotheek gaan maar 

sinds kort is er een prachtige en stevige boeken-

kast gemaakt door een WSN-medewerker. In het 

Trefpunt en in de Wieken staat nu goed een ge-

vulde boekenkast. Tevens zijn er enige puzzels 

beschikbaar gesteld. Een goede gelegenheid voor 

u om de accommodaties in te lopen, een kopje 

koffie te drinken en een boek of puzzel uit te zoe-

ken.  

Een prachtige gelegenheid om mensen te ont-

moeten en een praatje te maken. Heeft u het boek 

uitgelezen dan brengt u het boek weer terug en 

kunt u een ander boek uitzoeken.  

Het komt geregeld voor dat er leden zijn 

die vervoer zoeken naar het ziekenhuis. 

Geen naaste familieleden die de rit kun-

nen verzorgen of de naaste familieleden 

kunnen niet vanwege werkzaamheden. 

Men meldt zich dan bij de receptiemede-

werker met de vraag of er mogelijkheden 

zijn dat men vervoerd kan worden. 

Het is een aantal jaren inderdaad moge-

lijk geweest. Er waren vrijwilligers die de 

rit wel wilde maken. Uiteraard met ver-

goeding van de gemaakte kosten. 

Het is prettig en geeft voldoening om ie-

mand die hulp nodig heeft te kunnen hel-

pen 

Heeft u gelegenheid en de wil om iets 

voor een ander te doen, meldt u dit dan 

bij uw bestuur of bij de receptie in het 

Trefpunt.. 

Opgelet!! 

Heeft men een pasje van de regiotaxi 

dan kan men het vervoer zelf regelen. 

Heeft men geregeld vervoer nodig dan 

zijn er ziektekosten verzekeraars die de 

taxikosten vergoeden 

Leest u graag? Medewerker gevraagd 



15 

 

Informatie betreffende activiteiten bij receptie Trefpunt 071-7114334 of 

Bij Hennie Meeuwenberg 071-3614198 

    December  2016       

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Alle werkdagen niet op di+do.mo Biljart inloop / soos Wieken 10.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Donderdag 1-8-15-22 Bridge "Oudt Noordwijck Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 1-8-15-22 Tafeltennis TOV gebouw 10.00 DBO 

Donderdag 1-8-15. Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 1-8-15-22 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 1-15. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 1-8-15-22 Galm sportstimulering Stijntjesduinstr 19.00 DBO 

Donderdag 8. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 22. Kerstlunch Trefpunt 12.30 ANSV 

Donderdag 22 Kerstviering Trefpunt 14 ANSV 

Vrijdag 2/9/16. Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 23. Bridge "Oudt Noordwijck" kerstdrive Trefpunt 13.00 DBO 

Vrijdag 2/9/16/23. Omgaan met tablets Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 2/9/16/23. Computer/laptop cursus Wieken 11.00 DBO 

Vrijdag 16. Bowling Bowl. Center 14.00 ANSV 

Zaterdag 3/17. Klaverjassen competitie Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 3/17. Biljarten en soos Trefpunt 13.30 DBO 

Maandag 5. Schilderen/aquarelleren Wieken 09.30 DBO 

Maandag 5/12/19. Computer inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 5. Koken met elkaar Trefpunt 11.00 ANSV 

Maandag 5/12. Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 26. Kerstdiner Trefpunt 14.00-17.00 ANSV 

Maandag   Sieraden maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 12/19(excursie) Kunstgeschiedenis groep 1 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 14/28(excursie) Kunstgeschiedenis groep 2 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 12. Dames Bingo Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20. Biljart competitie Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 13. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 6/13/20. Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 6/13. Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 6/13/20. Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 6/13/20. Country Line Dancing Wieken 19.30 DBO 

Dinsdag 13. Kantklossen Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 20. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Woensdag 21. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 7/14/21. Bridgecursus voor beginners Trefpunt 10.00 DBO 

Woensdag 7. Postzegelruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 7/14/21. Bridge "Oudt Noordwijck Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 7/14/21. Klaverjassen, sjoelen, koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 7/14/21. Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 7/14/21. Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Woensdag 28. Opa/Oma bingo Trefpunt 14.00 ANSV 
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     Januari 2017       

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Alle werkdagen niet op di+do.mo Biljart inloop / soos Wieken 10.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 9/16/23/30 Schilderen/aquarelleren Wieken 09.30. DBO 

Maandag 2/9/16/23/30 Computer Inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 2. Samen koken Trefpunt 11.15 ANSV 

Maandag 2. Samen koken Trefpunt 12.15 ANSV 

Maandag 9/16/23/30 Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 16/23. Kunstgeschiedenis groep 1 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 23. Kunstgeschiedenis groep 2 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 9. Damesbingo Wieken 20.00 DBO 

Maandag 30. Sieraden groep 2 beginners Wieken 13.30 ANSV 

Dinsdag 10. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 10/17/24/31 Competitie biljart Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 3/10/17/24/31 Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 10/17/24/31 Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 10/24. Kantklossen Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 3/10/17/24/31 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 3/10/17/24/31 Country Line Dance Wieken 19.30 DBO 

Dinsdag 17. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Woensdag 4. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 4/11/18/25 Tafeltennis Nwe Zeeweg 73 09.00 DBO 

Woensdag 11. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 4/11/18/25 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 4/11/18/25 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 4/11/18/25 Klaverjassen/sjoelen/koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 4/11/18/25 Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Donderdag 5/12/19/26 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 5/12/19/26 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 5/12/19/26 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 5/19. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 5/12/19/26 Galm sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Donderdag 5. Nieuwjaarsbingo Nog onbekend 13,15 DBO 

Donderdag 26. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Vrijdag 6/13/20/27 Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 14/28 Biljarten/soos Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 14/28 Klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 

Huwelijksjubileum januari 2017. 
Op 18 december zijn de heer en mevr. H.m. Luijten-Bakker 
Prins Bernhardstraat 21,  2215 Voorhout , 60 jaar gehuwd. 

Wij wensen dit echtpaar van harte geluk met dit jubileum en wensen hen nog  
vele goede jaren 
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Hotel “De Ossewa”** 

Familie Geerlings                    De gezellige ambiance,  

Duinweg 7               de betaalbare prijzen 

Noordwijk                 de kwaliteit, en de gastvrijheid 

Tel.(071) 361 21 39                       en aandacht. 

Fax (071) 364 91 58   Genoeg redenen om eens langs te komen 
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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 WMO Platform/ koken:   Ton Donders     3614981 

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand                                   3618638 

Bestuurslid activiteiten     Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Algemeen bestuurslid:     Co Hogenhuis     3688618 

Berichten maandblad:     Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn   Cees Hamburger        3619954       

Medewerkers: Belastinginvullers:  

Tiny van den Wollenberg Coördinator:  071-3621132 cvdw@ziggo.nl 

Froukje Vriezema      071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

Ton Ouwehand       071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Ouderenadviseurs:  

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

Tiny van den Wollenberg      071-3621132 cvdw@ziggo.nl 

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Hennie Meeuwenberg     071-3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Web-master:   

Henriëtte van der Gugten     071-8884884 ANSV.secretaris@gmail.com 

Webadres:       WWW.ANSV.NU 

Coty Hamburger      Facebook pagina: ANSV Noordwijk 

Maakt u gebruik van het emailadres? Let dan op de laatste 2 letters: info@ansv.nu. 

Ledenadministratie:   
Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout    071-3618638    floriston@hetnet.nl  
Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie 

 

Reiscommissie:  Olga Klene    olga17@xs4all.nl 

 

 

Contributie ANSV:  € 20,00 per seizoen. 

Partner:    € 10.00 per seizoen. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

Aanschaf Vuurtorenpas gratis. Te gebruiken in de accommodaties bij gebruik van consump-

ties, zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema. 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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Samen wandelen met 

Opa en Oma in prachtig 

herfstweer 

Zoeken naar de rode 

paddenstoel met witte 

stippen of bij bomen zoe-

ken naar mooi gekleurde 

herfstbladeren. 


