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  Patisserie en chocolaterie 

   

Banketbakken is een vak 

   Dat proeft u bij George Vis  

    Prins Bernhardstraat 49 

         Noordwijk 

       Tel. 071-3612974 

   Uitvaartverzorging 

    Begraven-cremeren  

 

 

        

 
Albert van den Berg   

Zoutmanstraat 37       Telefoon: 071-3616889 

2202 LM Noordwijk     Fax: 071-3624774 

                                 Admiraal-de Witt 

   Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis. 

     Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel. 

 

Ma t/m Do 07.00-17.30 

Vrijdag      07.00-

18.30 

Zaterdag   

07.014.00  

Vanaf 11 uur gebakken vis. 

 

   Gratis parkeren !! 

Krijn van der Bent 

Keurslager 

 

Verstand van lekker vlees. 

Probeer eens een maaltijd uit ons uitge-

breide  

Assortiment aan kant en klare maaltij-

den. 

  Meat ~~Meals 

Joop Faase b.v. 
Televisie –en radio speciaalzaak 
Koelkasten en wasautomaten. 

 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 

tel. 071-3613558 

Joop Faase 
       Glas, Verf. Behang, en Lijsten  

 

 

 

 

         De Verfspecialist F.C. Lassooy 

            St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk 

                      Telefoon 071-3612352 
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Bestuurstafel 
Na al het feestgedruis starten wij halverwege januari 

alweer met het volgende maandblad.  

In de eerste plaats wil ik, mede namens alle bestuurs-

leden, alle leden die wij nog niet hebben ontmoet, een 

heel goed, gezond en prettig 2018 wensen. We hopen 

dat het een mooi jaar wordt. 

Maar nu geen oliebollen of appelflappen meer maar 

bezig zijn met de activiteiten welke weer worden geor-

ganiseerd. Ook de donkere dagen van december en 

januari hebben we weer achter de rug. Zeker voor 

mensen die gevoelig zijn en zich niet prettig voelen bij 

die donkere dagen, is het fijn dat we weer een nieuwe 

periode ingaan. 

Het betekent echter niet dat de winter voorbij is. In 

tegendeel februari en zelfs begin maart kunnen ons de 

nodige sneeuw bezorgen. Maar sneeuw of regen de-

ren ons niet als we naar het Trefpunt of De Wieken 

gaan om deel te nemen aan de activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn, lekker er even uit, mensen ontmoeten en een 

praatje maken over onder andere de extra activiteiten 

zoals bijvoorbeeld de fotowedstrijd. 

In november hebben we namelijk besloten om een 

tweede fotowedstrijd te organiseren met als onder-

werp “de winter”. U zult misschien zeggen dat echte 

winterfoto’s de afgelopen maanden haast niet ge-

maakt konden worden. Daar heeft u gelijk in maar wie 

weet wat februari voor mogelijkheden biedt.  
 

De winnaars van deze wedstrijd willen we bekendma-

ken tijdens een feestelijke avond. Dus pak bij winters 

weer uw fototoestel en trek er op uit. Wij wachten 

met spanning uw inzending af. Tot 1 maart kunt u uw 

foto(‘s) inzenden. 

Toch gaan we zo langzamerhand weer richting 

lente, heerlijk. We kunnen uitzien naar de prach-

tige bollenvelden en bij voorbaat al genieten van 

de kleurenpracht. Een tocht langs de bollenvel-

den of misschien naar de Keukenhof? Het zijn 

momenten waar we naar uitkijken. Vooral de 

temperatuur in het voorjaar, een prettige warm-

te, geven ons de stimulans om er op uit te trek-

ken. 

 

De afgelopen maanden werd er nog wel eens 

gemopperd over de taxi’s, met name het niet 

nakomen van de afgesproken tijden.  Of over het 

gedrag van de chauffeurs. Maar tot onze grote 

verwondering komen er geen klachten bij ons 

binnen. Elke maand wordt het klachtenformulier 

in ons maandblad opgenomen maar geen enkel 

formulier wordt bij ons ingeleverd. De conclusie 

is dus dat er geen klachten zijn. 

Wilt u hier echt verbetering in zien komen dan 

zult u dit toch even moeten melden en niet ter-

loops tijdens een gesprek maar daadwerkelijk de 

pen pakken en even het klachtenformulier invul-

len. Dit formulier vindt u elke maand achterin 

ons maandblad, het is dus eenvoudig even rustig 

zitten en invullen. 

Vindt u invullen van een formulier lastig dan 

kunt u een afspraak maken om samen het for-

mulier in te vullen. Ton Donders en Hennie 

Meeuwenberg zijn bereid om het formulier met 

u samen in te vullen. 

Tot slot wil ik uw aandacht vestigen op een mid-

dag georganiseerd door het DBO. Het betreft de 

keuzes welke gemaakt kunnen worden in de 

laatste levensjaren. Het is goed om informatie te 

verzamelen en uw keuze te bepalen over invul-

ling van de laatste jaren.  

De middag vindt plaats in het Trefpunt. Dienten-

gevolge wordt de Paasbingo georganiseerd op 

29 maart. 

 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2017 

Bij veel mensen valt binnenkort weer de be-

kende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de 

aangifte over 2017, ondanks de berichten dat 

deze post gaat verdwijnen en de digitale Be-

richtenbox daarvoor in de plaats komt. 

Maar uw belastinginvullers van de gezamenlij-

ke lokale Ouderenbonden en Stichting Welzijn 

Noordwijk zijn hier klaar voor en kunnen ook 

dit jaar u weer helpen, niet alleen met uw aan-

gifte inkomstenbelasting, maar ook eventueel 

met uw huur- en zorg toeslag.  Deze vrijwil-

ligers hebben hiervoor een gedegen opleiding 

gevolgd, die speciaal gericht is op de eenvou-

dige belastingaangiften en aanverwante dien-

sten voor ouderen. 

Deze service wordt door de belastinginvullers 

tegen een kleine kostenvergoeding (€12, -) 

verleend per adres.  

De doelgroep: leden van de lokale Oude-

renbonden en donateurs van Stichting Wel-

zijn Noordwijk, met een jaarinkomen tot € 

35.000 (alleenstaande) of € 50.000 

(gehuwden/samenwonenden).  

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit 

jaar rechtstreeks telefonisch contact op te 

nemen met uw belastinginvuller uit onder-

staande lijst. Nieuwe aanmeldingen of de 

klanten van René Hellemans, die helaas is 

overleden, worden verzocht een naam te 

kiezen uit deze lijst.  

De aangifte gebeurt op dezelfde manier als 

voorgaande jaren, dus op een pc in De 

Wieken of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of 

bij de belastinginvuller. 

In memoriam René Hellemans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 22 oktober 2017 is onze René overleden. Hij maakte deel uit van onze groep belastinginvul-

lers, die in Noordwijk namens de drie ouderenbonden een groot aantal mensen helpt met hun 

jaarlijkse belastingaangifte en/of aanvragen zorg- en huur toeslag. 

René was een invuller van het eerste uur, hij was ook ouderenadviseur bij de Katholieke Bond 

voor Ouderen in Noordwijk. Hij was een gedreven en aimabele man, die in onze groep een pro-

minente plaats innam. Hij had zijn vaste “klanten”, die hem node zullen missen.  

Vaarwel René, wij zullen jou ook missen. We wensen   jouw familie veel sterkte in het verwerken 

van dit groot verlies.  
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Via de computer kan ook in korte tijd 

worden uitgerekend wat u moet beta-

len of eventueel kunt terugkrijgen van 

de al ingehouden en/of betaalde be-

lasting en of u het correcte bedrag 

van zorg- en/of huurtoeslag uitge-

keerd hebt gekregen in 2017 en uitge-

keerd krijgt in 2018. Ook kan worden 

bekeken of u in aanmerking komt voor 

kwijtschelding gemeentebelasting en 

waterschapslasten.  

De termijn voor de aangifte is ook dit 

jaar 1 MEI 2018.  Vóór 1 maart 2018 

krijgt u eventueel   een brief van de 

Belastingdienst met een nieuwe 

machtigingscode. Deze code heeft de 

belastinginvuller nodig om uw gege-

vens te downloaden en uw aangifte te 

doen. Mocht u deze brief   en/of nieu-

we machtigingscode niet ontvangen 

hebben, dan vragen wij deze machti-

gingscode 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 zorgtoe-

slag.  

Belasting invullers  van de Ouderenbonden 

Dam van Cees  36 113 18 

Gugten van der  Dick                  06-33899580 

Hamburger   Cees              36 199 54 

Hoeven van der  Hans  06-53632100 

Leeuwen van Wil             36 161 63 

Meijers   Harm  36 106 04 

Meijvogel   Teun 36 460 37 

Ouwehand   Ton               36 186 38 

Vriezema   Froukje 36 160 43 

Wollenberg van den  Tiny 36 211 32 

De volgende personen nemen geen klanten meer aan. 

        

Ike        overdag 06-40043709 Berend 3612370 

Meer van der Aad 3614356 

Wij zijn ook op zoek naar een aantal nieuwe colle-

ga’s. Heeft u interesse en/of ervaring in eenvoudi-

ge belastingaangiften en het helpen van uw mede-

mensen, meldt u zich dan aan bij één van onder-

staande personen. U gaat eerst meelopen met een 

ervaren belastinginvuller van onze club. 

Kees van Dam    361.1318         

Cees Hamburger   361.9954            

Hans van der Hoeven   06 – 53.63.21.60 

 

Bloemschikken 

Op de laatst gehouden cursus in januari, is besloten het bloemschikken in 

Februari te verplaatsen naar 21 februari.  De meeste deelnemers zijn al op 

de hoogte maar misschien zijn er deelnemers in januari niet aanwezig kon-

den zijn. De cursus begint om tien uur. 

Een dringend verzoek aan de deelnemers om bij afwezigheid vroegtijdig 

Aad Passchier te bellen, tel.: 3688627.  

                  A.u.b. niet een dag van tevoren maar enkele dagen. 
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Bericht van overlijden. 

De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen: 

Mevr.   Duindam– Duindam, correspondentieadres:  Wigboldstraat 16 2203 BV Noordwijk 

Dhr. A. de Jong, correspondentieadres: Willem Alexanderpark 45, 2202 XX Noordwijk. 

 Mevr. Bralten Katwijk. Correspondentieadres: Hoogwakersbosstraat 96, 2202 HX Noordwijk 

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere te Noordwijk 

Allereerst wens ik alle lezers een gelukkig en voor-

spoedig, maar bovenal gezond 2018 toe! 

De eerste vraag aan de notaris in het nieuwe jaar is 

vaak: "is er nog iets veranderd?". Dat kunnen we dit 

jaar met recht beamen. Op 1 januari 2018 is het 

nieuwe huwelijksvermogensrecht ingevoerd. Tot die 

datum hadden we de algehele gemeenschap van 

goederen als standaard regime. Iedereen die niet 

naar de notaris geweest was om huwelijksvoorwaar-

den te maken, onderging complete boedelmenging 

ten tijde van het ja-woord: alle bezittingen en schul-

den werden gemeenschappelijk. We hebben dit stel-

sel bijna 200 jaar gehad. Overigens was Nederland in 

de wereld een uitzondering met een dergelijk ver-

gaand stelsel.  

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor alle nieuw aangega-

ne huwelijken én geregistreerd partnerschappen dat 

buiten de gemeenschap blijven: erfenissen, schen-

kingen en de huwelijksaanbrengsten. Wat tijdens 

het huwelijk wordt verkregen anders dan door ver-

erving of schenking wordt dus gemeenschappelijk. 

Er ontstaan drie vermogens: van de man, de vrouw 

en de gemeenschap. (Ik ben mij ervan bewust dat ik 

niet 'genderneutraal' schrijf, maar zo is het wel dui-

delijker uit te leggen). Alles wat de echtelieden vóór 

het huwelijk al samen hadden wordt tijdens het hu-

welijk ook gemeenschappelijk. Maar let op: als je 

vóór het huwelijk als samenwoners een huis gekocht 

had voor bijvoorbeeld 70% eigendom van de man en 

voor 30% van de vrouw, wordt dat na het huwelijk 

50%-50%. Als je dat niet wil, zul je huwelijksvoor-

waarden moeten maken. Persoonlijk denk ik dat hu-

welijksvoorwaarden in het huidige regime nog meer 

dringend zijn dan voorheen. 

Ook zijn de vrijstellingen erfbelasting en 

schenkbelasting en de tariefschijven weer 

aangepast. De belangrijkste geef ik u hierbij: 

 schenkingsvrijstelling kind: € 5.363,  

 of de éénmalige voor kinderen tussen 

18-40 jaar bestedingsvrij)   € 25.731  

 schenkingsvrijstelling kleinkind en  

  overige verkrijgers:       € 2.147 

 de 10%-schijf voor de erf- en schenkbe-

lasting loopt tot € 123.248. 

 

Voor een dure studie kan aan een kind tussen 

18-40 nog steeds € 53.602 geschonken wor-

den, en ook de schenking van de 'jubelton' 

van inmiddels € 100.800 voor kinderen tus-

sen 18-40 ten behoeve van de eigen woning 

bestaat nog steeds.  

Nota bene: als u al eerder een bijzondere 

schenking aan uw kinderen gedaan heeft, 

hebt u niet altijd de belastingvrije aanvulling 

tot € 100.800 meer! Er is een ingewikkelde 

overgangsregeling. U kunt altijd vrijblijvend 

langskomen om dit te checken. 

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere,  

notaris te Noordwijk 

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) /  

071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl 
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         Beddenspecialist     Verkade  

                 Ruime keus in Seniorenbedden 

                   v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP 

                   Noordwijk  071-361266 

                    www.beddenspecialist.nl/verkade 

 

        Bedden 

     Specialist nl 

 

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas. 
 

Contributie ANSV:  € 20,00 per jaar 

Partner:    € 10.00 per jaar. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

Graag vermelding van uw lidnummer, bij uw naam uw voorletters vermelden en uw 

adres. 

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

consumpties, bij het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen 

bij de Hema, korting bij slager Konijnenburg en de Beweegschool. 
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Het Shantykoor is opgericht op 14 juni 2015, op initiatief van Jannie Hazenoot. Het koor bestaat inmid-
dels uit 44 leden, wordt muzikaal ondersteunt door piano, gitaar, accordeon en ukelele, repeteert elke 
woensdagavond in de Wieken en naast serieus oefenen wordt er ook veel gelachen.  
Het koor komt op zaterdag 17 februari zingen in het Trefpunt, aanvang 14.00 uur. Het wordt beslist een 
hele gezellige middag. 

Shantykoor De Nortukse Vissersvrouwen 
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Samen koken en eten 
In het Trefpunt 

 

Na de zeer goed bezochte kerstlunch en kerst-
brunch in 2017 zijn we in 2018 weer begonnen met 
samen koken op maandag 15 januari 2018 met 
erwtensoep, voorgerecht en nagerecht. Helaas was 
de opkomst minder dan verwacht en toegezegd. 
Waarschijnlijk heeft het weer een grote rol ge-
speeld. Aart en ondergetekende stellen het wel op 
prijs als u verhinderd bent als vaste bezoeker van 
het  “samen koken” ons even op de hoogte te 
brengen (dit i.v.m. het inkopen ). 

Wij  zijn van plan om op woensdag van 12.00 
uur tot 13.00 uur pannenkoeken te gaan bak-
ken. Maar wij willen van u weten of daar inte-
resse voor is. Als u dat een goed idee vindt laat 
het dan Aart of ondergetekende weten. De be-
doeling is dan om, voordat  de 
“spelletjesmiddag ”begint eerst de mogelijk-
heid te bieden om pannenkoeken te gaan eten. 
Bij voldoende deelname kunnen we de kosten 
laag houden. 

 De volgende data voor “Samen koken” is op maandag  
 5 februari en maandag 12 maart. 
 De hoofdgerechten zijn op beide maandagen winterstamppot. 
 
 Tot ziens op maandag 5 februari en 12 maart, 
 
 Ton Donders 
 071-3614981 / 06-17618703 
 Ton.donders@casema.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Huis ter Duin wordt voorafgaande van het Nieuw-
jaarsgala een betrokken en actieve Noordwijker gekozen tot  

NOORDWIJKER VAN HET JAAR 2018: 
TON DONDERS 

Ton Donders is vrijwilliger bij meerdere organisaties. Bij voetbalvereniging Noordwijk is hij 

zeer actief en bemant hij onder meer de keuken. Koken doet hij ook in ’t Trefpunt aan de 

Schoolstraat voor senioren. Is lid van het Sociaal Domein. 

Het was een waar feestje in Huis ter Duin,  

Ton namens ons allen nogmaals van harte gefeliciteerd. 
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Wat een stelletje mutsen   

Jaarlijks houden wij onze 
schoonzustersdag en eenmaal 
per jaar moet een van ons  
het organiseren. Het is altijd 
een verrassing wat die dag 
ons gaat brengen. Dit jaar ben ik 
aan de beurt. Uit voorzorg 
heb ik ieder het dagprogramma toegestuurd met de 
reserveringen die ik heb gedaan, zodat zij weten waar 
zij rekening mee kunnen houden. De zon schijnt,  

het beloofd een mooie dag te worden.  

Met mijn oudste schoonzuster spreek ik af dat ik haar 
om 08.30 uur kom ophalen en om 08.45 uur mijn 
jongste schoonzuster. Daar ik alleen weet hoe ik de 
besproken locatie via De Zilk bereiken kan, neem ik 
deze route. Maar daar aangekomen kan ik de locatie 

waar we een work-
shop glas/
schelpendecoratie 
zullen hebben niet 
vinden.  

Onbegrijpelijk, de 
keer  

ervoor reed ik er zo 
heen. Met mijn 
schoonzuster die in 
Brabant woont heb 
ik afgesproken dat 

zij rechtstreeks naar de genoemde locatie zal gaan. 
We rijden dus maar door naar Hillegom in de hoop de 
weg naar rechts te vinden waar we moeten zijn.  

In het dorp tegenover het Bankgebouw staat een 
stadsplattegrond waar we eventueel op kunnen  

kijken om de juiste straat te vinden. 
 

De jongste schoonzuster, die achterin zit, hoor ik zeg-
gen ‘Ik weet al waar het is” en ik hoor de autodeur 
dichtslaan. De oudste zegt “Zij weet waar het is, dus 
we kunnen rijden”. Wij vervolgen onze weg, maar ik 
weet niet waar ik naar rechts moet. Zo komen we bij 
restaurant “De Nachtegaal” aan en rijden het terrein 
op om te keren. Na even gewacht te hebben willen 
we via de rotonde terug rijden toen mijn oudste 
schoonzuster riep ‘Mary is weg”. Ik sla een zijweg in 
en stop. Verbijsterd kijken we elkaar aan.  

“Hoe kan dit nu haar tas ligt op de achterbank?”. We 
rijden de weg terug, ze moet toch ergens zijn.  

 

Bep zegt pijn in haar buik te hebben en be-
zorgd te zijn. “Kom zo erg is het nu ook niet” 
zeg ik, “het is geen klein kind die we kwijt zijn, 
maar een volwassen persoon.  

Het is alleen lastig voor haar omdat zij niets bij  

 

 

 

 

 

 

 

zich heeft, telefoon en geld zitten in haar tas op 
de achterbank”.  

We rijden verder en mijn telefoon gaat. Ik zeg 
tegen Bep “Ik kan niet opnemen. Als ik gesnapt 
word kost me dat 250,- Euro en daar heb ik 
geen zin in, ik stop wel ergens”. Schoonzus uit 
Brabant aan de lijn die vraagt waar we blijven. 

Ze staat al enige tijd te wachten op de be-
treffende locatie en de beheerder heeft al ge-
vraagd wat er aan de hand is. Ik zeg “We ko-
men er aan, je hoort het zo meteen wel”!. We 
rijden door tot aan de rotonde en zeg tegen 
Bep “Is het niet beter om tot aan de platte-

grond te rijden, je 
kan niet weten?”. 
“Nee zegt ze, Mary 
wist het toch, dus 
kan ze daar niet 
zijn”. We rijden de 
route richting res-
taurant  “De Nach-
tegaal” terug. Ik 

parkeer de auto en loop het restaurant binnen. 
Aan de gastvrouw vraag ik of zij een vrouw, 
niet groot met donker haar heeft zien binnen-
komen. Ik leg haar uit dat wij iemand kwijt zijn 
en hopen dat zij hier is binnengegaan om op 
ons te wachten. We lopen samen het restau-
rant door naar een andere in- uitgang. Onder-
weg vertel ik haar dat de bewuste persoon in 
het verleden verkering heeft gehad met een 
goochelaar, maar dat het nu lijkt of zij zichzelf 
heeft weggetoverd. Lachend lopen we naar 
buiten waar Bep in de auto wacht in de hoop 
dat Mary ergens opduikt.  
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Bericht voor de bezorgers van het maandblad: 

Het volgende maandblad staat op maandag 26 februari voor u klaar in het Trefpunt 

 Ik stel voor de route terug te rijden, maar nu tot 
aan de stadsplattegrond. Daar aangekomen ziet 
Bep Mary op het muurtje bij het Bankgebouw 
zitten. Opgelucht keer ik de auto en stop. Mary is 
hoogst geïrriteerdheid over het feit dat Bep erg 
bezorgd is.  Zij is tenslotte een volwassen vrouw 
die midden in het leven staat. Na een kwartier 
wachten is zij de Bank ingelopen en gevraagd of 
zij op mocht bellen omdat haar tas met mobiel in 
de auto lag waar zij is uitgestapt. 
Jaap, haar vriend, zou haar komen halen en is al 
onderweg. Hij zou haar naar de locatie brengen. 
Maar wij moeten wat aan onze oren laten doen. 
Ze heeft toch dui-de-lijk gezegd dat zij even ging 
kijken op het bord. Wij hebben gehoord dat zij 
het wist, verder niets. Als je het weet, hoef je niet 
te kijken. Ik hoorde dat de autodeur dichtviel en 
Bep zei “ze weet het, we kunnen doorrijden, ver-
der niets. Bep en ik rijden door naar de plaats van 
de workshop en vertellen Iet, onze schoonzuster 
uit Brabant, ons relaas. Lachend zegt ze 
“vanmorgen is me een prettige mutsendag ge-
wenst, nu, het begint al goed”. Even later arri-
veert Mary met Jaap. Hij wenst ons lachend een 
prettige dag en rijdt weg. 

 

 

 

 

 

 

 

We worden ontvangen met koffie en een tom-
pouce en laten het ons smaken. We krijgen uitleg 
over hetgeen we gaan doen. We maken alle vier 
een leuke schaal met vetplantjes en schelpen. De 
boosheid is inmiddels gezakt en we hebben een 
gezellige workshop. 

Het volgende item is het “Oranjehotel” waar we 
een speciaal arrangement hebben met een be-
handeling van 30 minuten naar keuze.  

 We worden in de beautysalon ontvangen 
met koffie.  
Daar het al 
13.00 uur is 
besluiten we 
om eerst de 
lunch te ge-
bruiken. We 
krijgen de 
kaart en ieder 
kiest een lekker broodje uit.  
Hierna kiezen wij alle vier voor de massage en 
Bep en Iet gaan als eerste. 

Mary en ik daarna en het wordt door ieder 
van ons als zeer prettig ervaren.  

Na gebruik van sauna (voor mij veel te heet) 
en bubbelen in het bubbelbad ga ik even op 
een van de rustbanken liggen om te ontspan-
nen. Ik hoor maar steeds iemand praten, 
maar kan niet zien wie. Aan de andere kant 
van de ruimte ligt een man op een rustbank 
te praten in zichzelf (denkt zeker dat hij door 
maagden omringd is, ha, ha..).  Ik besluit om 
te gaan zwemmen en verlaat de saunaruimte. 
Bij vertrek van de beautysalon krijgen wij nog 
een aardigheidje mee. Bij het instappen op 
het parkeerterrein kan ik niet nalaten te vra-
gen of ieder aanwezig is en we rijden door 
naar het proeflokaal “Thomas” voor de pasta. 

Een dag die niet zo goed is begonnen maar 
heel gezellig is geëindigd. 

Wat zijn we toch een stelletje mutsen!.   

 

18-09-2014 ® Anneke van Ruiten – Versteege  

Inmiddels hebben wij beiden een hoorappa-
raat.  

Hoi Anneke, 

Bedankt voor het verslag; nu weet ik ook wat er 
tijdens mijn "verdwijning" is gebeurd. 

Het is toch een leuke dag geworden! 

Groetjes, 

Mary 
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Fotowedstrijd 

Georganiseerd door de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) 

in samenwerking met Foto van Kampen. 

Stuur uw mooiste winterfoto(s) in, voor de prijswinnaars staan leuke prijzen klaar. 

Stuur uw digitale foto in voor 1 maart 2018 in naar: fotowedstrijd@ansv.nu. 

of lever de afdruk in bij de receptie van de Wieken, Wassenaarsestraat 5 of 

bij het Trefpunt, Schoolstraat 2 of bij Foto van Kampen, De Keuvel  2 

mailto:fotowedstrijd@ansv.nu
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Regels fotowedstrijd senioren in Noordwijk en omgeving. 

Iedere 50+er in Noordwijk en omgeving mag meedoen. 
 

Ingestuurde foto’s digitaal zowel als analoog, zijn voorzien van uw voornaam, achternaam, leeftijd, 

adres, telefoonnummer en email-adres. 

De foto’s zijn door u als inzender, zelf gemaakt, 

Per inzending kunnen maximaal vijf foto’s worden ingezonden. 

De foto’s zijn recent, de datum vermelden. 

Als foto’s digitaal zijn bewerkt, vermeld dan wat en hoe (geen kader, signatuur of andere  

toevoegingen). 

Het thema (evt. de titel) van de foto’s aangeven. 

Het inzenden van uw 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.) 

       Foto’s geplaatst op de website en/ of andere media mogen niet worden gekopieerd of  

              wederrechtelijk worden gebruikt. 

De prijzen zijn voor een gedeelte beschikbaar gesteld door Foto van Kampen.  

Een onafhankelijke jury beoordeelt de foto’s en over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden ge-

communiceerd. 

————————————————————————————————————————————— 

 

BETALING CONTRIBUTIE 2018  

 
 

Beste leden,  
 

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van de ANSV blijft ook voor 2018 op € 20,00 staan en 

voor leden die beiden lid zijn en gehuwd zijn of samenwonen, op € 30,00. Enkele leden hebben de contri-

butie voor 2018 al betaald. De overige leden krijgen hiervoor, eind januari/begin februari, via de post op 

uw huisadres een rekening toegestuurd.  
 

Wanneer u de contributie overmaakt, is het erg belangrijk, dat u hierbij in ieder geval uw lidnummer(‘s), 

zoals deze op uw lidmaatschapspas staat, vermeldt. Ook willen wij de leden die cash willen betalen, deze 

gelegenheid bieden om op maandag, 12 februari as. of op maandag, 26 februari as. tussen 10.00 en 12.00 

uur, in het Trefpunt cash te betalen. Hiervoor zijn op beide dagen 2 bestuursleden aanwezig.  
 

Het innen van de contributies is voor onze Vereniging erg belangrijk, omdat het veruit onze grootste bron 

van inkomsten is. Hierdoor kunnen we de activiteiten blijven verbeteren en wellicht uitbreiden. In het 

afgelopen jaar is dat uitstekend gelukt en uiteraard willen we dat in 2018 continueren.  
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2018 zullen we een toelichting geven op de financiële 

huishouding in 2017.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Ton Brakhoven, Penningmeester ANSV 
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Keuzes in de laatstelevensjaren die je 

kunt maken of misschien moeten wij 

zeggen moeten wij maken. Is het niet 

voor jezelf maar misschien voor een 

dierbaar familielid. Praten over dit 

onderwerp doen we liever niet omdat we ons niet 

willen realiseren dat de aftakeling van een lichaam 

ook ons kan treffen. 

 Terugdenkend aan de eerste bijeenkomst, onge-

veer 4 jaar geleden, geldt dat niet voor iedereen. 

De zaal zat vol met zeer geïnteresseerde bezoe-

kers. Een teken dus dat er personen zijn die hier-

over wel willen denken of praten, het zijn soms 

realisten  of mensen die kort geleden hiermee te 

maken hebben gehad. Het is in elk geval een on-

derwerp dat meer bespreekbaar zou moeten wor-

den of in elk geval onder de aandacht moet wor-

den gebracht. 

Het is iets wat ons allemaal kan overkomen daar-

om is het goed te weten wat de mogelijkheden 

zijn. 

Initiatiefnemer is de Ouderenraad Zuid Holland 

Noord, deze organisatie wil dit onderwerp be-

spreekbaar maken en vooral onder de aandacht 

brengen. Dit in samenwerking met docent medi-

sche ethiek en recht bij de sectie Ethiek en Recht 

van de Gezond-

heidszorg van 

het  

LUMC  

 

dr. D.P. Tou-

wen.  

Haar onderzoek richt zich vooral op 

de zorg voor zorgafhankelijke oude-

ren die zelf niet meer kunnen beslis-

sen. De rol van familie is van grote 

invloed, wat mogen familieleden be-

slissen en met welke problemen worden fami-

lieleden van wilsonbekwame ouderen gecon-

fronteerd. 

Praktisch iedereen krijgt te maken met de pro-

blemen die het ouder worden met zich mee-

brengt.  Het is belangrijk te weten of, op dit 

moment nog wilsbekwame personen, zelf be-

slissingen kunnen nemen. Nu reeds beslissin-

gen nemen zodat familieleden niet met proble-

men opgezadeld worden of dat er beslissingen 

genomen worden die u niet wilt. Kom laat je 

voorlichten zodat uzelf nog kunt beslissen wat 

u eventueel zou willen bij aftakelende gezond-

heid. 

In het forum zijn verder aanwezig een klinisch 

geriater van Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger 

van de NVVE ( Nederlandse Vereniging voor 

Vrijwillige Levenseinde), een plaatselijke huis-

arts en een deskundige op het gebied van wils-

verklaringen.   

Organiseren van 

een dergelijke bij-

eenkomst brengt 

ook kosten met 

zich mee. Het Ouderenberaad Zuid-Holland 

Noord heeft Zorgverzekeraar “Zorg en Zeker-

heid” bereid gevonden in de kosten mee te 

dragen zodat deze themamiddagen onder de 

mensen gebracht kan worden. 

Keuzes die wij kunnen maken. 

 

De middag staat onder leiding van Tom Kohlbeck, voormalig wethouder in Oegstgeest  en voorheen 

regiobestuurder namens de ANBO en nog altijd werkzaam voor de ouderen in de regio. 

De bijeenkomst wordt gehouden op 22 maart, zal plaatsvinden in het Trefpunt, aanvang 14.00 uur. 
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De muziekschool zit op de eerste ver-

dieping van het cultureel centrum en 

dat is aan de zijkant van theater de Mu-

ze aan het Wantveld 2. De muziek-

school is goed bereikbaar voor ieder-

een, ook voor mindervalide personen 

want er is een rolstoel oprit, een lift en 

mindervaliden toilet. Vlak naast de 

deur zijn er ook invaliden parkeerplaat-

sen.  

De Arriva streekvervoer bus stopt ook 

vlak voor de deur. 

 

Bij voldoende aanmeldingen is het wel-

licht ook mogelijk om in het Trefpunt 

zelf bijvoorbeeld een groepszangles te 

organiseren. Aanmelden kan ook via de 

contactpersonen van ANSV. Laat hen 

ook weten als er interesse is voor op-

tredens door één of meerdere van de 

gevorderde leerlingen en/of docenten 

op een door u gewenste locatie. Er zijn 

heel veel aantrekkelijke en gezellige 

mogelijkheden. 
 

                  

 

 

De jeugd weet de weg naar muziekschool Mu-

sicBlvd in Noordwijk inmiddels goed te vinden. 

Maar juist ook voor senioren zijn er heel veel 

mogelijkheden om actief en gezellig met mu-

ziek bezig te zijn. Naast de individuele muziek-

lessen op bijvoorbeeld piano of dwarsfluit, zijn 

er ook een aantal mogelijkheden voor groeps-

lessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 

zangkoor of klassiek ensemble. 

Lijkt het u leuk om na vele jaren een instru-

ment niet meer bespeeld te hebben weer eens 

de muzikale draad op te pakken. Of wellicht 

helemaal nieuw te genieten van zelf muziek te 

gaan maken, neem dan vrijblijvend contact op 

met de Coördinator van MusicBlvd op num-

mer: 06-51 778 669 en vraag naar de vele mo-

gelijkheden. Ook voor personen met een be-

perkt te besteden budget zijn er mogelijkhe-

den. Neem hiervoor discreet contact op met de 

coördinator. En het is bewezen dat actief met 

muziek bezig te zijn de hersenen stimuleert en 

achteruitgang van het geheugen vertraagd. 

De muziekschool bestaat al ruim 27 jaar als 

stichting muziekschool Noordwijk, maar sinds 

15 jaar is de naam omgedoopt in MusicBlvd 

(spreek uit: musicboulevard).  Het aanbod is 

sindsdien ook behoorlijk uitgebreid.  

Muziekschool MusicBlvd vertelt over de vele mogelijkhe-
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     Activiteiten    Februari 2018 ANSV en         DBO     

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Alle werkdagen niet op di. mo Biljart inloop / soos Wieken 10 tot 17 u. DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Donderdag 1/8/15/22/29 Bridge "Oudt Noordwijck" De Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 1/8/15/22/29 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 8/22. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 22. Bowling Bowling N'hout 14.00 ANSV 

Donderdag 1/8/15/22/29 Galm sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag 2/9/16/23 Frans conversatie groep 2 De Wieken 10.00 DBO 

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

Vrijdag 2/9/16/23 Computer/laptop ondersteuning De Wieken 11.00 DBO 

Vrijdag 10/24. Samen eten De Wieken 12.00 DBO 

Vrijdag 2/9/16/23 Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 10/24. Biljart inloop. Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 10/24. Competitie klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 17. Optreden De Noordwijksevissersvrouwen  Trefpunt 14.00 ANSV 

Maandag 5/12/19/26 Computer inloop Trefpunt 09.30 DBO 

Maandag 5/12/19/26 Schilderen/aquarelleren De Wieken 9.30 DBO 

Maandag 12. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 5. Samen koken Trefpunt 10.00 ANSV 

Maandag 5. Samen eten Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 12/26. Knutselmiddag Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 5/12/19/26 Schilderen/aquarelleren De Wieken 13.30 DBO 

Maandag 5/19. Kunstgeschiedenis groep 1 Trefpunt 13.30 DBO 

Maandag 12/19. Kunstgeschiedenis groep 2 Trefpunt 13.30 DBO 

Maandag 12. Damesbingo De Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Biljartcompetitie De Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 13. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 21. Literaire leeskring De Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Franse conversatie groep 2 De Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Competitie klaverjassen De Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Country Line Dance De Wieken 19.30 DBO 

Woensdag 7/14/21/28 Tafeltennis Hs ter Duinweg 09.00 DBO 

Woensdag 21. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 7/14/21/28 Postzegelruilmiddag De Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 7/14/21/28 Bridge "Oudt Noordwijck" De Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 7/14/21/28 Klaverjassen, sjoelen, koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 7/14/21/28 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 7/14/21/28 Cursus Windows 10 Trefpunt 20.00 DBO 

Woensdag 7/14/21/28 Volksdansen Trefpunt 14.30 DBO 

 Bowlen   Bowlingcentrum Noordwijkerhout 

 Tafeltennis achter de Maria ter Zee kerk 

 Galm sportstimulering Stijntjesduinstraat 
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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 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:  
 

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 
Dick van der Gugten      071-8884884 gugten1947@gmail.com 
Berend Ike        071-3612370 berend.ike@gmail.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 

Facebook  pagina: 

Coty Hamburger   Facebook pagina ANSV Noordwijk: ANSV.facebookpagina@ gmail.com. 

Heeft u foto’s. nieuwtjes of tekst? Coty Hamburger wil uw nieuwtjes graag ontvangen op het volgende 

emailadres: ANSV.facebookpagina@gmail.com voor plaatsing op de facebookpagina. 

de facebookpagina..  

Ledenadministratie:   

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

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

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas. 
 

Contributie ANSV:  € 20,00 per jaar 

Partner:    € 10.00 per jaar. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

Graag vermelding van uw lidnummer, bij uw naam uw voorletters vermelden en uw adres. 

Aanschaf Vuurtorenpas is gratis. Te gebruiken in de accommodaties bij gebruik van consumpties, 

bij het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema, korting bij slager 

Konijnenburg en de Beweegschool. 

Werd u in september lid dan betaald u €10.-, een echtpaar betaald dan €15.- 

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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Fotoproductie: 

Coty Hamburger 


