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Colofon: 
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en verschijnt 
10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand februari 2020. De volgende uitgave verschijnt op 24 
februari 2020. 

Inleverdatums kopij ‘De Senior’                                                                                                                             

10 februari 2020, 16 maart 2020, 13 april 2020 

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

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 inzendenaar 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 bezorgers kunnen op 24 februari vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen 
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De redactie bestaat nu uit:  
Henriette van der Gugten en 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:  
E-mail: secretaris@ansv.nu  Telefoon: 0625311680. 
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Van de redactie, 

 

En weer ligt er een nieuwe Senior voor u. Een uitgave met een nieuwe rubriek, ik hoop dat u het leuk vindt en 

ook dat het u inspireert om een bijdrage te leveren. Wat houdt die nieuwe rubriek dan in vraagt u zich mis-

schien af. Om bij het begin te beginnen, bij de redactie kwam een stuk copy binnen, geschreven door me-

vrouw Coby Passchier-Oudhof. Een terugblik op een gebeurtenis uit haar jeugd die veel indruk op haar ge-

maakt heeft. De redactie heeft toen besloten om een rubriek te starten voor dit soort verhalen. U heeft alle-

maal al heel wat jaren achter de rug. Daarin zijn waarschijnlijk ook dingen gebeurd die het vertellen waard 

zijn. Ik nodig u daarom van harte uit om copy aan te leveren. Hoe u dat kunt doen leest u op pagina 2, de re-

dactiepagina. Heeft u wel een verhaal maar kunt het niet meer zelf opschrijven of vindt u het gewoon makke-

lijker om het verhaal te vertellen, dan komt iemand van de redactie dat graag bij u opnemen.  

Op pagina 3 vindt u de introductie van het nieuwe redactielid Hendrik Brussee. We hopen dat we met zijn 

bijdrage het blad interessanter kunnen maken. 

Het bestuur is voornemens om op 27 februari 2020, 13.00 uur, de jaarlijkse algemene  ledenvergadering te 

houden. Hieronder vindt u een concept agenda. Op 27 februari, vanaf 12.00 zijn agenda’s en bijbehorende 

stukken in te zien. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. 

 

CONCEPT AGENDA 

1. Welkomstwoord en terugblik op het jaar 2019 door Hennie Meeuwenberg 

2. Officiële overdracht voorzitterschap, aantreden voorzitter a.i. 

3. Post in, post uit 

4. Mededelingen 

5. Notulen jaarvergadering 2019 

6. Verslag secretaris 

7. Verslag penningmeester 

8. Verslag kascommissie 

9. Benoeming nieuwe kascommissie 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Valentijnsdag wordt ieder jaar op  14 februari gevierd. Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra  

aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Ook bestaat er de traditie dat men een  bloemengroet of een kaartje 

stuurt aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of verliefd is.  

Wilt iemand bedanken voor iets? Doe dat dan eens op 14 februari, Valentijnsdag. 
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Joop Faase b.v. 

Televisie-en radiospeciaalzaak 

Koelkasten en wasautomaten 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 
             

                      Tel.: 071-3613558 

 

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,  

071-3612720      

 
De Verfspecialist F.C. Lassooy 

 
St. Jeroensweg 20 

2201 NZ Noordwijk 071 –3612352 

 

Admiraal-de Witt 

Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.   

    Joop Faase 

Schoolstraat 7  Noordwijk tel. 071-3646222 
  www.admiraaldewitt.nl 

Adres: 
’s-Gravendijckseweg 53 
2201 CZ Noordwijk 

Postadres: 
Postbus 186 

Gratis parkeren!! 

Huurtoeslag in 2020 

Heb ik recht op huurtoeslag? 

De voorwaarden voor huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 verruimd. Daardoor komen meer mensen in aanmerking 

voor toeslag. Misschien u ook. ANSV helpt u graag op weg om dit voor u te checken. 

Wat is veranderd? 

Tot 2020 was het zo dat u geen recht had als uw inkomen ook maar 1 euro boven de inkomensgrens lag. Dat is 

vanaf 1 januari van dit jaar anders. Dit kan betekenen dat u nu wel voor huurtoeslag in aanmerking komt, terwijl dat 

voorheen niet zo was. 

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag 2020? Dan kunt u zelf een proefberekening maken via de rekenhulp 

van de belastingdienst. www.toeslagen.nl. Uiteraard helpen de belastinginvullers van ANSV u ook graag op weg 

met een huurtoeslag check. 
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 Locatie De Wieken: Wassenaarsestraat 5, tel. 071-7114334 

 Locatie Het Trefpunt: Schoolstraat 2, tel. 071-7114334 

Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende 

‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over 

2019, ondanks de berichten dat deze post gaat ver-

dwijnen en de digitale Berichtenbox daarvoor in de 

plaats komt.                                                                                                                                                   

Maar uw belastinginvullers van de gezamenlijke loka-

le Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk 

zijn hier klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer 

helpen, niet alleen met uw aangifte inkomstenbelas-

ting, maar ook eventueel met uw huur- en zorgtoe-

slag. Deze vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen 

opleiding gevolgd, die speciaal gericht is op de een-

voudige belastingaangiften. Deze service wordt door 

de belastinginvullers tegen een kleine kostenvergoe-

ding (€12, -) verleend per adres. De doelgroep: in 

principe leden van de lokale Ouderenbonden en do-

nateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, met een 

jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 

gehuwden/samenwonenden.)                                                                                                                        

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar recht-

streeks telefonisch contact op te nemen met uw be-

lastinginvuller uit onderstaande lijst. De aangifte ge-

beurt op dezelfde manier als voorgaande jaren, dus 

op een pc in De Wieken of Het Trefpunt, ofwel bij u 

thuis of bij de belastinginvuller. De termijn voor de 

aangifte is ook dit jaar tot 1 MEI 2020. Vóór 1 maart 

2020 krijgt u eventueel  een brief van de Belasting-

dienst met een nieuwe machtigingscode. Deze code 

heeft de belastinginvuller nodig om uw gegevens te 

downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u deze 

brief   en/of nieuwe machtigingscode niet ontvangen 

hebben, dan vragen wij deze machtigingscode voor u 

aan. Zelfs als u nog nooit aangifte gedaan heeft, kan 

het zinvol zijn onze hulp in te roepen in verband met 

aftrekbare zorg/ziekte kosten en eventuele huur- en 

zorgtoeslag. Via de computer kan ook in korte tijd 

worden uitgerekend wat u moet betalen of eventu-

eel kunt terugkrijgen van de al ingehouden en/of be-

taalde belasting en of u het correcte bedrag van zorg

- en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 

2019 en uitgekeerd krijgt in 2020. Ook kan worden 

bekeken of u in aanmerking komt voor kwijtschel-

ding gemeentebelasting en waterschapslasten.  

De belastinginvullers staan weer tot uw dienst en de 

volgende mensen kunt u bellen: (de eerste twee op 

de lijst nemen vooral nieuwe klanten aan) 

Pieter Verhoeven   36 112 82                                                                                                                    

Hans van der Hoeven   06 536 321 60                                                                                                           

Froukje Vriezema    36 160 43                                                                                                                    

Harm Meijers                                  36 106 04                                                                                                                    

Teun Meijvogel                                   36 460 37                                                                   

Tiny van den Wollenberg                  36 211 32                                                                           

Ton Ouwehand                                   36 186 38                                                                     

Wil van Leeuwen                                36 161 63                                                                     

Wil Steenvoorden                               06 524 074 08                                                                 

De volgende belastinginvullers nemen geen nieuwe 

klanten meer aan:                                                                         

Aad van der Meer 36 143 56                                                                                                                    

Berend Ike     36 123 70   

    06 400 437 09 (overdag)                                                              

Cees Hamburger  36 199 54                                                                                                                    

Dick van der Gugten 88 848 84 06 338 995 80                                                                             

Kees van Dam  36 113 18 

 

 

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 



6 

 

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Op vrijdagmiddag is er nog een overdracht van een woning. Behalve op maandwisselingen komt dat wei-

nig voor omdat de verkoper zijn geld dan pas op dinsdag krijgt. Na de levering en de hypotheek, blijven 

de kopers, een stel van midden 30, nog even napraten over testamenten. 

Om de situatie te bepalen vraag ik, behalve of er kinderen zijn (uit andere relaties) ook of ze getrouwd 

zijn in algehele gemeenschap van goederen, of op huwelijksvoorwaarden.  "Op huwelijksvoorwaarden!" 

klinkt het eensgezind. Ik vraag of ze de akte misschien ook bij zich hebben. Nee een akte hebben ze niet. 

Nooit gehad ook. Ik ben verbaasd. Bij welke notaris zijn ze geweest? Ze zijn helemaal niet bij een notaris 

geweest. Ik ben de eerste notaris die ze ooit gezien hebben. Ik zeg: "Maar u zei dat u huwelijksvoorwaar-

den gemaakt had. Dan moet u bij een notaris geweest zijn! Hoe komt u anders op huwelijksvoorwaar-

den?" Vervolgens zeggen ze: "dat heeft de ambtenaar van de gemeente X waar we getrouwd zijn, ons 

meegedeeld. 'U bent nu op huwelijksvoorwaarden getrouwd', zei hij." Het begint me te dagen. Ik vraag 

wanneer ze getrouwd zijn.  In juni 2018. De ambtenaar heeft dus de verkeerde veronderstelling, die des-

tijds helaas ook in de media naar voren is gebracht: 'je bent nu automatisch op huwelijksvoorwaarden 

gehuwd', aan hen meegedeeld. 

Sinds 1 januari 2018 geldt in Nederland een ander huwelijksvermogensrecht dan in de honderden jaren 

daarvoor. Van een algehele gemeenschap van goederen zijn we per 1 januari 2018 naar een beperkte ge-

meenschap van goederen gegaan. Met een heleboel haken en ogen bovendien. Het is nog steeds moge-

lijk (en wellicht belangrijker dan ooit!) bij huwelijksvoorwaarden van deze beperkte gemeenschap af te 

wijken. Maar die huwelijksvoorwaarden moeten wel bij een notaris gemaakt worden. En ingeschreven in 

het huwelijksgoederenregister bij de Rechtbank. Het is zelfs mogelijk om bij huwelijksvoorwaarden weer 

te kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen, zoals die voor 1 januari 2018 wettelijk gold. Ook 



  

Als gevolg van een oproep in De Senior van 

November 2019 om versterking van de redactie 

hoop ik de komende tijd het een en ander te 

schrijven voor dit informatieve blad.  

Allereerst wil ik mij even voorstellen. Mijn naam 

is Hendrik (Henk) Brussee in 1944 geboren te 

Rijnsburg en sinds 1995 woonachtig in Noord-

wijk.  In mijn werkzame leven heb ik vele be-

roepen gehad, variërend van A tot en met W. 

Van Archiefmedewerker tot werkloze. Schrijven 

heb ik altijd al leuk gevonden. Op de lagere 

school vond ik niets leuker dan een opstel 

schrijven. De mij toebemeten tijd was echter 

meestal onvoldoende om het tot een bevredi-

gend slot te brengen.. Al op jonge leeftijd  had  

ik  interesse in lokale geschiedenis, bezocht ik 

archieven en heb een cursus ‘Schrijven van 

een historisch verhaal’ gevolgd.   

In 1990 verscheen mijn eerste artikeltje over de 

straat waar ik ben geboren De Langevaart in 

Rijnburg. Aanleiding was dat 45 jaar eerder de 

vaart, waaraan de straat zijn naam heeft te 

danken, was gedempt. Een gebeurtenis die bij 

mij een onvergetelijke indruk heeft achter gela-

ten. Enkele jaren later, in 1997 heb ik dit ver-

haal, aangevuld met eigen herinneringen, in 

boekvorm uitgegeven.  

 

In 2013 en 2015 zijn een tweetal boeken van 

mijn hand verschenen over ‘Het verleden van 

de Rijnsburgse Middenstand’. Tussendoor heb 

ik voor verschillende media verhalen geschre-

ven, meestal over Rijnsburgse geschiedenis. In 

het voorjaar van 2020 hoop ik een boek te pre-

senteren met voornamelijk beschrijvingen van 

de geschiedenis van Rijnsburgse straten.  

 

Introductie van ons nieuwe redactielid Henk Brussee 

SAMEN KOKEN EN ETEN 
IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 3 FEBRUARI 2020 

 
Bij het lezen van dit blad, zijn de feestdagen achter de rug en hebben we op 6 januari jl. de eerste  
‘Samen Koken en Eten’ weer achter ons. Na de erwtensoep in december 2019 en de gebakken aard-
appeltjes met kip in januari 2020, gaan we in februari  a.s. toch maar voor een stamppot. Volgens Piet 
Paulusma wordt het wat kouder de komende weken. Zo niet dan gaan we voor een voorjaars stamp-
pot. Zoals ik in  het vorige maandblad al schreef: we hebben misschien allerlei voornemens gemaakt, 
bijvoorbeeld meer bewegen en minder eten, maar bovenal gezond blijven en genieten. Aart en ik zor-
gen tijdens het samen koken ervoor dat er gezond gegeten wordt. Niets uit blik maar alleen verse pro-
ducten!! 
Op maandag 3 februari 2020 nodigen we hen die een vorkje mee willen prikken, niet in hun eentje 
willen eten of gewoon voor de gezelligheid, weer van harte uit. 
 
Menu maandag 3 februari 2020 
 
Voorgerecht  : Groente-tomatensoep 
Hoofdgerecht  : Stamppot met draadjesvlees 
Nagerecht   : Vla 
 
I.v.m. het inkopen, graag van te voren aanmelden bij Ton Donders :  

071-3614981 of 06-17618703 
Aandachtspunt 
Het blijkt dat mensen mij thuis bellen en dan bij afwezigheid de voicemail inspreken. Ik wil u vriende-
lijk verzoeken duidelijk uw naam te noemen en uw telefoonnummer. Het komt namelijk regelmatig 
voor dat er geen telefoonnummer en naam wordt achtergelaten of onduidelijk is ingesproken. Hier-
door is het voor mij niet mogelijk om terug te bellen. 
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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 

• Contant geld, er kan niet gepind worden 

 

Meer informatie vindt u op de website www.ansv.nu 

Wacht niet op een goede dag; maak er een!       

Gezien bij 't Hoogstraatje (Nijmegen)  

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring/75-jaar-of-ouder.htm
https://www.cbr.nl/
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Eerste aflevering van onze nieuwe rubriek ‘jeugherinneringen’ 

Huwelijksjubileum 

05-02-2020 , 55 jaar getrouwd, echtpaar Korbee-de Winter, Julianastraat 5, 2202 KA, Noordwijk 

Opstel moedermavo 1985 

Herinneringen uit mijn jeugd (Maarseveen 1950) 

DE SLACHTPARTIJ 

Het was stil in huis. In de verte hoorde ik melkbussen ram-

melen. De Koeien loeiden en eenden snaterden op de plas 

achter ons huis. Het was nog vroeg en ik luisterde naar al 

die bekende geluiden. Dromerig dacht ik: iedere koe heeft 

haar eigen geluid net als mensen, schapen en varkens. Bij 

het woord varkens werd ik ineens klaar wakker met het 

gevoel dat er iets spannends zou gaan gebeuren. Ik sprong 

uit mijn bed, kleedde mij aan en ging zachtjes de trap af. 

Mijn broertjes en zusjes sliepen nog. Moeder was al druk 

bezig in de keuken met potten, pannen en schalen klaar te 

zetten, schone theedoeken en handdoeken neer te legen, 

meel voor de bloedworst en zout en kruiden voor de met-

wost. Het zou een drukke dag worden van koken, braden en 

worst maken. Hoe zou het varken zich voelen dacht ik. Zou 

het weten dat het zijn laatste dag is? Ik vroeg het aan moe-

der die een beker thee voor mij inschonk. Ze zei dat dat met 

alle beesten zo ging. Je moest er per slot van rekening toch 

eten. Langzaam dronk ik mijn thee op. Nu kwamen mijn 

broertjes en zusjes naar beneden. Ik hielp de jongsten met 

aankleden en gaf ze thee en een snee brood. Vader kwam 

ook binnen. Hij had de fornuispot al aangemaakt. Sraks zou 

er veel heet water nodig zijn. 

Plotseling hoorden we een paard en wagen aankomen. Va-

der liep al naar buiten. Even hoopte ik dat de wagen niet 

over het bruggetje kon komen. Het was een hoge brug zo-

dat de boten er onderdoor konden varen. Maar daar reed 

hij al het erf op. Het grind knarste onder de wielen. Wat een 

groot paard was het. Bijna hoger dan de tweewielige wa-

gen. De slachter zat op de bok met de zweep in zijn hand. 

“Hooo” riep hij. Het paard stopte en de slachter stapte af. 

Hij begroette moeder en gaf vader een joviale klap op de 

schouder. Ik was een beetje bang van hem. Hij lachte zo 

hard en rook naar drank. Ze gingen naar binnen. Moeder 

schonk koffie in en de slachter kreeg er een borrel bij. Hij zei 

tegen moeder dat het een schone dag was. Met één teug 

goot hij de inhoud door zijn keelgat. “Ja, ja, hij zou dat var-

kentje wel even wassen”. Hij sloeg daarbij van plezier de 

handen op de knieën. Ik begreep er niets van. Wat had dat 

wassen nu met slachten te maken? Vader lachte maar zo’n 

beetje mee en stelde voor om maar meteen naar de schuur 

te gaan. Even later hoorden we het beest gillen. Toen was 

het stil. Vader en de slachter gingen weer naar binnen en 

moeder schonk nog een keer koffie in. Wij moesten maar 

buiten gaan spelen. Ik ging schommelen dan kon ik lekker 

nadenken. Ineens hoorden we gestommel in de schuur. De 

deur vloog open en gillend vloog het varken naar buiten. 

“Vader”, riepen we in koor, “het varken is losgebroken”. 

Vader, moeder en de slachter kwamen naar buiten gesneld. 

Een wilde jacht achter het gillende varken begon. Het duur-

de nog een hele poos voordat het varken terug was in de 

schuur. Toen hoorden we een harde knal en was het daarna 

stil. Moeder bracht emmers heet water naar de schuur. Na 

een tijdje mochten we komen kijken. Daar hing schuin tegen 

de ladder wat eens het varken was geweest. Opa en oma 

kwamen ook kijken en 

zeiden dat het een best 

varken was. 

Coby Passchier-Oudhof 

 

Heeft u uw contributie voor 2020 al overgemaakt? We zien uw betaling graag tegemoet op banknr.NL14 INGB 0007090565 
t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en Lidmaatschapsnummer. 
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De prijswinnaar van de filippine uit het decembernummer van de Senior is M. Langeveld 

De prijswinnaar van de sudoku uit het decembernummer van de Senior is M.J. de Kluiver-
Haasnoot 

Van harte gefeliciteerd met uw prijs 

Reisplannen. 

Jaren geleden had ANSV, toentertijd nog ANBO, een zeer actieve reiscommissie. Eerlijk ge-

zegd missen we dat toch wel. Zeker voor leden die niet zo makkelijk met vakantie gaan, is dit 

een gemis. Uw bestuur heeft het plan geopperd om deze activiteit weer op te starten. Om te 

weten of u daar zo ook over denkt, gaan we hier een paar ideeën plaatsen. Als u daar graag 

gebruik van maakt schrijft u zich in zodat we weten wie en hoeveel mensen zich aanmelden. 

Wij gaan wanneer er voldoende aanmeldingen zijn bij een firma, waar-

schijnlijk Brouwer en voor een bootreis bij de ons bekende firma Hulst, 

informeren naar mogelijkheden en de prijs.   

Wij denken momenteel aan een busreis naar Amsterdam. Daar brengen 

we een bezoek aan het Rijksmuseum. Dat zou in het voorjaar kunnen. 

Ook in het voorjaar hebben we dicht bij huis het Keukenhof. Waarschijnlijk gaan veel leden 

hier graag een keer naartoe. Maar ook andere reisdoelen zijn mogelijk. 

In de zomermaanden zijn er wat minder activiteiten in de accommodaties misschien is het een 

idee om dan tijdens deze maanden een bootreis te organiseren. Als bekend is hoeveel leden 

meegaan kunnen we een datum afspreken.  

Opgeven kunt u zich bij: Hennie Meeuwenberg telefonisch 071-3614198 of per briefje. Het 

briefje deponeert u in de brievenbussen in het Trefpunt en De Wieken. Wilt u meegaan, ook 

leden met een rolstoel kunnen zich aanmelden,  meldt u zich dan aan zodat we aan de slag 

kunnen gaan. 

Het Bezoekersteam 

Het Bezoekersteam, vroeger genaamd “Lief en Leed”, heeft al een lange 

geschiedenis. De medewerkers hebben als taak bezoekjes brengen aan 

leden. Dit zijn leden die iets heugelijks te vieren hebben zoals een 50 ja-

rig huwelijksjubileum, een jubileum verjaardag zoals b.v. 80 jaar. Leden 

waarvan wij weten dat zij eenzaam zijn of langdurig zieke leden. Daar 

gaat wel tijd in zitten maar het geeft veel voldoening als men weet dat het 

bezoek op prijs werd gesteld.  

Helaas is het aantal bezoeksters minder geworden. Wij zouden graag het aantal medewerkers 

bij dit team uitbreiden aangezien het de mensen nu erg veel tijd kost. Mocht u dus wat tijd heb-

ben en hieraan uw medewerking willen toezeggen neemt u dan contact op met Aad Passchier 

tel.: 071-3688627 of met Hennie Meeuwenberg tel.: 071-3614198.    
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Bericht van overlijden 

26 november 2019 Mevrouw Jannie Duindam-van Schaik, postadres: 

                                                                     B. Duindam, Zoutmanstraat 11 2202 LK Noordwijk 

 

Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte  toe. Ϯ 

Elke dinsdagmorgen wordt in De Wieken een bijartcompetitie gespeeld. Op 21 december j.l. 
werd het Kersttoernooi Biljarten gespeeld.  

Tom Braams is de winnaar geworden van het Kersttoernooi.  

Al sinds 2011 is deze groep enthousiast bezig met hun sport. Het belangrijkste evenement is het 
clubkampioenschap. Deze wordt over het hele seizoen gespeeld en begint eind augustus en 
duurt ongeveer tot half mei. Dit wordt dan onderbroken door het Kerstoernooi en later het Paas-
toernooi. Na het clubkampioenschap wordt er  

gebruikelijk ook nog een driebandentoernooi georganiseerd. 

Wekelijks wordt op dinsdagmorgen een 5-tal individuele wedstrijden gespeeld door de 8 leden 
van deze groep, die zichzelf de naam “B.C. Eindelijk” heeft toegemeten wat te maken heeft met 
het moeizame tot stand komen van de groep destijds in 2011. 

Het Kersttoernooi kende een spannende ontknoping. Zowel Tom Braams als Tinus de Ridder 
wonnen 5 van de 7 wedstrijden. Tom Braams werd de winnaar van het toernooi omdat hij een 
bonuspunt bemachtigde door een van zijn partijen in minder dan 20 beurten te winnen. 

 

De eindstand werd: 

Tom Braams 11 ptn 
Tinus de Ridder 10 ptn 
Cor Glasbergen   8 ptn 
Bert Sargentini   8 ptn 
Arnold Geerlings   7 ptn 
Jan Verbeek   6 ptn 
Kees v.d. Berg   4 ptn 
Bart v.d. Kwaak   3 ptn 

 

Intussen is alweer begonnen met het 3
e
 van de 4 

delen van het clubkampioenschap. 

 

. 

Gastheren van WN volgen de stand op de voet en zorgen 
voor een natje en droogie als daar om gevraagd wordt 
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           Ook deze maand wordt  onder de goede inzenders weer een cadeaubon verloot van € 10,— 

Uiterste inleverdatum 10 februari 2020 
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Samenstelling van het Bestuur 

Dagelijks bestuur: 
 

Voorzitter a.i.: Ton Donders                 071 3614198    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 betalings-
verzoek.  

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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ACTIVITEITEN FEBRUARI  2020 ANSV EN DBO 

Dag Datum Activiteit Locatie Tijd Organisatie 

Maandag 3, 10, 17, 24 Biljarten sociëteit Trefpunt 9.00-17.00 DBO 

 3, 10, 17, 24 Biljarten sociëteit De Wieken 9.00-17.00 DBO 

 3 Samen koken  
en eten 

Het Trefpunt 10.30 
12.00 

ANSV 

 10 Damesbingo De Wieken 20.00 DBO 

 3, 17 Kaarten en meer Het Trefpunt 14.00-16.00 ANSV 

 10 Kunstgeschiedenis I Het Trefpunt 14.00-16.00 DBO 

 3, 17 Kunstgeschiedenis II Het Trefpunt 14.00-16.00 DBO 

 3, 10, 17, 24 Schilderen/Aquarelleren De Wieken 13.30-16.00 DBO 

 3, 10, 17, 24 Rijbewijskeuring Het Trefpunt Op afspraak DBO 

dinsdag 4, 11, 18, 25 Biljarten competitie De Wieken 09.30-12.00 ANSV 

 4, 11, 18, 25 Biljarten sociëteit De Het Trefpunt 09.00-17.00 DBO 

 4, 11, 18, 25 Biljarten sociëteit De Wieken 13.30-17.00 DB0 

 4, 11, 18, 25 Schilderen/Aquarelleren Het Trefpunt 13.30-16.00 DBO 

 4, 11, 18, 25 Country-line dancing De Wieken 19.30-21-30 DBO 

 11 Fotografie Het Trefpunt 10.00-11.30 DBO 

 4, 11, 18, 25 Klaverjassen De Wieken 13.30-16.00 DBO 

 18 Literaire leeskring De Wieken 10.00-12.00 DBO 

woensdag 5, 12, 19, 26 Biljarten sociëteit Het Trefpunt 09.00-17.00 DBO 

 5, 12, 19, 26 Biljarten sociëteit De Wieken 09.00-17.00 DBO 

 5 Bloemschikken Het Trefpunt 10.00-11.30 ANSV 

 19, 26 Computercursus Het Trefpunt 19.30 DBO 

 5, 12, 19, 26 Klaverjassen Het Trefpunt 13.30-16.00 ANSV 

 5, 12, 19, 26 Koersbal Het Trefpunt 13.30-16.00 ANSV 

 5 Postzegelruilbeurs De Wieken 13.30-17.00 ANSV 

 5, 12, 19, 26 Sjoelen Het Trefpunt 13.30-16.00 ANSV 

 5, 12, 19, 26 Bridge Oud Noortwijck De Wieken 13.30-16.30 DBO 

 5, 12, 19, 26 Tafeltennis Achter Maria ter Zee 9.00 DBO 

 5, 12, 19, 26 Volksdansen Het Trefpunt 14.30 DBO 

 5, 12, 19, 26 Wandelvoetbal Voetbalclub SJC 13.30 DBO 

donderdag 6, 13, 20, 27 Biljarten sociëteit Het Trefpunt 09.00-17.00 DBO 

 6, 13, 20, 27 Biljarten sociëteit De Wieken 13.30-17.00 DBO 

 13 Bingo Het Trefpunt 14.00 DBO 

 27 Jaarvergadering Het Trefpunt 13.00 ANSV 

 27 Bingo Het Trefpunt Na afloop 
jaarvergadering 

ANSV 

 27 Bowlen Flamingo 15.00-17.00 ANSV 

 6, 13, 20, 27 Haken en breien Het Trefpunt 10.00-12.00 ANSV 

 6, 13, 20, 27 Bridge Oud Noortwijck De Wieken 09.00-11.30 DBO 

 6, 13, 20, 27 Gymnastiek Het Trefpunt 10.15-11.15 DBO 

 6, 13, 20, 27 Sport en spel Gymzaal 
Stijntjesduinstraat 

19.00 DBO 

vrijdag 7, 14, 21, 28 Biljarten sociëteit Het  Trefpunt 09.00-17.00 DBO 

 7, 14, 21, 28 Biljarten sociëteit De Wieken 09.00-17.00 DBO 

 7, 14, 21, 28 Franse conversatie De Wieken 10.00-11.00 DBO 

 7, 21 Samen eten op vrijdag De Wieken 12.00 DBO 

 Op afspraak Tabletcursus De Wieken ‘s middags DBO 

 7, 14, 21, 28 Bridge Oud Noortwijck Het Trefpunt 13.30-16.30 DBO 

Zaterdag 8, 22 Biljarten sociëteit Het Trefpunt 13.00-16.00 DBO 

 8, 22 Klaverjassen Het Trefpunt 13.30-16.00 DBO 

 
 

Donderdag 27 februari aanvang 13.00  

  Algemene ledenvergadering  

Stukken liggen vanaf 12.00 ter inzage 


