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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 maanden juli en augustus 2020.
De volgende uitgave verschijnt op 31 augustus 2020.
De bezorgers kunnen op 31 augustus vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen
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De foto’s op pagina 1 en 4 zijn gemaakt door

Heeft u kopij voor De Senior, met foto’s maar zonder is ook welkom?
De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden naar: redactie@ansv.nu.
Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen,
in overleg met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die niet zijn ondertekend vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.
Uit uitgaven van de Senior mag zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden
overgenomen.
De redactie bestaat nu uit:
Henriette van der Gugten, Cees Hamburger en Hendrik Brussee.
We zijn opzoek naar versterking van onze redactie.
Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de voorkeur, of per telefoon bij onze secretaris
Henriette van der Gugten:

Uiterlijke inleverdatums kopij ‘De Senior’
13 augustus, 21 september 2020

Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
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We waren zeer verrast door de vele felicitaties in
elke vorm ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk
op 12 juni 2020. Door corona is het in kleinere kring
gevierd. Samen met onze kinderen en partners
hebben we van vier super dagen met perfecte organisatie in Markelo en omgeving genoten.

Wij willen iedereen bedanken die ons op welke
manier dan ook gefeliciteerd hebben met ons 60jarig huwelijksjubileum 31 mei jl. We zijn bedolven
onder de kaarten, bloemen en andere attenties.
Hartelijk dank allemaal.

We zijn heel blij dat we het gehaald hebben.

Groeten,

Wij willen U via deze weg hartelijk dank zeggen.

Aad en Willem Passchier

Vriendelijk groet

Loek en Ria Verhoeven.
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Het bestuur van ANSV en de redactie van de Senior hopen dat u allen coronavrij bent gebleven.
De regels rond de coronamaatregelen zijn met ingang van 1 juli weer wat versoepeld. Dat betekent voor ANSV dat er weer enkele activiteiten kunnen worden opgestart. Onze voorzitter a.i., Ton Donders, heeft 2-wekelijks overleg met KBO Noordwijk en
WN over mogelijk- en onmogelijkheden. Heel duidelijk is dat er streng zal worden toegezien op het handhaven van de regels.
Zo is vooraf aanmelden voor elke activiteit verplicht. U zult zich ook moeten houden aan de looprichting en hygiëne regels.
Deze worden overal in Het Trefpunt en De Wieken duidelijk aangegeven. Betalen met contant geld kan niet meer. Dat kan uitsluitend met een bankpas of met de vuurtorenpas. Ook het opladen van de vuurtorenpas gaat alleen met de bankpas. Als u
niet weet hoe dat moet is er altijd iemand die u daarmee kan helpen.
Het begeleiden van de activiteiten vraagt veel inzet van vrijwilligers. Wij rekenen dan ook op uw aller medewerking.
Op de achterkant van deze Senior vindt u een overzicht van de geplande activiteiten voor de maanden juli en augustus. Er bestaat een mogelijkheid dat door onverwachte omstandigheden het programma wordt aangepast. Dat betekent dat er in de
loop van juli/augustus activiteiten bij kunnen komen. Deze zullen worden gemeld in de bladen, de websites van ANSV en KBO
en bij omroep BO. Houdt u dat dus goed in de gaten. Heeft u zich opgegeven voor een activiteit en deze zou door omstandigheden niet doorgaan, dan wordt u daarover vroegtijdig geïnformeerd.
Door de voorgeschreven afstand van 1,5 meter zijn er minder plaatsen beschikbaar en is het aantal deelnemers niet eindeloos.
Daarom doen we een beroep op u om, als u zich heeft opgegeven maar toch niet kunt deelnemen, om u af te melden zodat er
een plaats vrijkomt voor iemand die we hebben moeten afwijzen.
Ik wens u een gezonde zomer en veel plezier met deelname aan de activiteiten.
De redactie

Bestuur vacatures
De bestuurders van onze vereniging zijn al heel wat jaren actief. Alleen al om die reden is het
gewenst om eens uit te kijken naar nieuwe enthousiaste kandidaten voor een bestuursfunctie.
In de Algemene ledenvergadering van februari 2020 is al bekend gemaakt dat er met onmiddellijke ingang een vacature bestond voor de functie van penningmeester. Momenteel wordt
de functie a.i. waargenomen door Jan Hoek. Deze functie is echter nog steeds vacant. Als er
onder u iemand is die verstand heeft van boekhouden en graag in een gezellig team zijn
steentje wil bijdragen, dan wordt u van harte uitgenodigd om op deze vacature te reageren.
Dat kan door telefonisch een afspraak te maken met de voorzitter, Ton Donders tel.
0617618703 of per email: ansv.secretaris@gmail.com.

In de ALV van februari heeft de huidige secretaris Henriette van der Gugten aangegeven
haar functie te beëindigen. Zij blijft de functie uitvoeren tot de Algemene ledenvergadering
2021. Ook hier is dus een vacature. Heeft u interesse, wilt u meer weten over de inhoud van
de functie? Belt u dan met Henriette 06 25311680, of per email: ansv.secretaris@gmail.com
voor het maken van een afspraak.
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Ingezonden door Coby Passchier-Oudhof
Mijn geboorteplaats is Maarsenveen. Dat ligt tussen Maarsen en Tienhoven. Het is een waterrijk
gebied. Waar wij wel eens met mijn vader gingen roeien.
Op een mooie zondagmiddag liep mijn vader vanuit de keuken. Wie wil er mee roeien? Ja, riepen wij in koor. Ikke ook mee, riep mijn kleine zusje. Als je groot bent mag je ook mee. En met
een knipoog naar moeder, mama wil misschien wel koekjes bakken en dan mag jij meehelpen.
Ondertussen trokken wij snel onze laarzen aan en liepen met een fles limonade en een kroes in
de hand opgetogen achter vader aan. Eerst de weg oversteken, dan de tuinderij en daar bij die rietkraag lag het bootje.
Voorzichtig stapten wij in. Samen met mijn zusje ging ik op
het bankje zitten. Mijn broertje in het midden.
Nadat vader ook was ingestapt, duwde hij met de roeispaan
de boot van de kant. Daar gingen we. Eerst een klein stukje
door het riet en dan: wohw, was dat de glaspoot? En wat een
bloemen! Overal zag je witte en roze waterlelies en van de
grote gele dotters. Luister, zei vader, ik hoor een grutto en de karekiet. En boven dat weiland
vliegen kievieten. En daar, laag over het riet, gaat een kiekendief. Over de rand van de boot zagen we kleine visjes zwemmen. Na een half uurtje varen kwamen we bij het weiland aan. Vader
had daar wat kleinvee lopen. Een paar pinken en een paar schapen. Hij maakte de boot vast en
wij stapten uit. Even de benen strekken hoor. Maar eerst gaan we wat drinken. Hier is een mooi
plekje. Genoeglijk zaten wij met z’n vieren in het gras. We dronken om beurten limonade uit de
kroes. Daarna ging vader het vee nakijken en gingen wij bloemen plukken. Pinksterbloemen, boterbloemen en madeliefjes stonden er volop. Toen vader terugkwam, gingen we weer op huis
aan. We stapten weer in. De bloemen legden we in de punt van de boot. Vader wees ons een
fuut met jongen op haar rug. Er steekt een klein kopje tussen de veren uit. Opeens schreeuwde
mijn broertje: ‘een rat’. Vader, zus en ik zagen hem ook. Vader zei: die wil naar de overkant. De
rat schrok zo van ons dat hij de oversteek niet maakte maar in het riet verdween. Als jullie stil zijn
zal ik jullie wat laten zien zei vader. Rustig roeide hij naar de kant.
En daar, tussen het riet, op een hoopje waterplanten, had een
meerkoet een nestje gebouwd. Voorzichtig haalde vader wat
veertjes weg en zagen we vijf eitjes liggen. Oh, wat mooi riepen wij. Vader zei: over een paar weken komen daar kleine
meerkoetjes uit. Wij vroegen: waar is de moeder dan? Vader
wees in de richting waar de moeder zwom. Zij hield ons goed
in de gaten! De eitjes werden weer toegedekt en we roeiden
verder. We wilden lelies plukken en vader zei gniffelend: probeer het maar. Maar hoe we ook trokken, we kregen ze niet
los. Vader pakte zijn zakmes en sneed de stelen door tot
we er genoeg hadden. Even later kwamen we bij de rietkraag terug en stapten uit. Moeder was blij met de bloemen
en legde ze in een wijde schaal met water zodat ze konden
drijven, net als op de plas. De schaal werd midden op de
tafel gezet. Zusje ging trots ging ze met de schaal met
koekjes rond die ze samen met moeder gebakken had. En
wij genoten allemaal van deze mooie middag met de bootvaart, de thee en de koekjes.
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Corona-Regels :
We kunnen het niet genoeg onder de aandacht brengen, want het is echt een serieus
verhaal.
In verband met de corona-voorschriften, zijn er een aantal regels waar wij als organisator
van activiteiten ons aan moeten houden. Ook de verhuurders van de zaalruimte, o.a. Welzijn Noordwijk, dienen zich aan strikte regels te houden op straffe van een boete of zelfs
eventueel (tijdelijke) sluiting van accommodaties. Als u hieraan ook meewerkt, houden
we het voor iedereen zo veilig mogelijk. We doen het tenslotte voor elkaar en u bent
daar zelf ook bij gebaat !
De voornaamste regels zijn o.a. ; als u zich niet goed voelt, blijf dan thuis en meldt u af
als u niet kunt komen maar u zich wel heeft aangemeld. De minimale onderlinge 1,5 meter afstand-regels tussen personen, de hygiëne regels en de verplichte reservering door deelnemers
aan bijeenkomsten. Dit laatste wil zeggen dat elke deelnemer aan een activiteit of bijeenkomst
zijn of haar persoonsgegevens moet opgeven aan de organisator, zodat daarvan een logboek
kan worden bijgehouden in geval er achteraf gezondheidsrisico’s blijken te zijn geweest tijdens
een van de gehouden bijeenkomsten.
Daarmee kunnen mensen (achteraf) actief geïnformeerd en geadviseerd worden over eventuele
gezondheidsrisico’s die men mogelijk heeft gelopen.
Daarom is het dus een absolute voorwaarde om u schriftelijk aan te melden via een aanmeldingsformulier voor elke activiteit of bijeenkomst waaraan u deel wilt nemen. Laat dat u niet
weerhouden om u nog niet ergens voor aan te melden want we willen graag weer iets voor u organiseren en we doen er echt alles aan om alles zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen.
Maar het vraagt ook de welwillende medewerking van alle betrokken partijen, dus ook van u….!
Als iedereen zich inzet, kunnen we elkaar weer regelmatig ontmoeten en kunnen op termijn ook
die activiteiten die nu misschien nog niet direct zijn toegestaan, ook weer worden opgestart.
Wij willen weer van wal steken, doet u ook mee?

Aanmeldingsformulieren :
Elders in deze Senior treft u 2 soorten aanmeldingsformulieren aan;
Voor ANSV activiteiten (zie agenda van de ANSV activiteiten)
Voor DBO activiteiten (zie agenda van het Drie Bonden Overleg – DBO activiteiten)
Afhankelijk voor welke activiteit(en) u zich wilt aanmelden, gebruikt u het juiste aanmeldingsformulier voor deze activiteit(en). U kunt meerdere ANSV of DBO-activiteiten op het betreffende
formulier invullen. (Zie de voor-ingevulde onderste voorbeeldregel op het formulier). Extra formulieren kunt u ook downloaden via onze website, zie hiervoor : www.ansv.nu en kies het juiste
ANSV- of DBO-formulier.
Geef duidelijk aan voor welke activiteit(en) u zich wilt opgeven en vul vervolgens onderaan uw
persoonsgegevens zo volledig mogelijk in. Zorg dat wij ook makkelijk contact met u kunnen opnemen via telefoon of bijv. een e-mail adres als u dat heeft. Dan wordt u na aanmelding, zo snel
mogelijk nader geïnformeerd over uw aanmeldingen en verdere details ! Aanmelden betekent
dus niet automatisch dat er plaats zal zijn, want vol = vol bij teveel aanmeldingen. U krijgt dus
persoonlijk bericht of u wel of niet kunt deelnemen.
Tip : Wilt u samen met uw partner, vriend of vriendin aan iets deelnemen, geef u dan samen
gelijktijdig op (zet duidelijk op het ANSV of DBO-aanmeldingsformulier met wie u samen komt en
lever het ook in 1 enveloppe in).
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DBO ACTIVITEITEN - zomer 2020
Ook een aantal gezamenlijke activiteiten van KBO Noordwijk en ANSV die al jaren georganiseerd
worden, starten weer gedeeltelijk op en u kunt deze terugvinden in bijgaande agenda van het
Drie Bonden Overleg (DBO). Hier zijn vanzelfsprekend dezelfde beperkingen en voorwaarden
aan verbonden in verband met de coronacrisis. Deze vindt u aan het begin van deze serie berichten.
DBO - Kunstgeschiedenis
Kleur in de kunst, een drieluik in rood, geel en blauw
Deze zomer gaat een pakkende miniserie kunstlezingen van start met als thema ‘kleur in de
kunst’. Het gaat om een speciale korte zomercursus kunstgeschiedenis op de maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in Het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee. De kosten voor
deelname bedragen € 10,-- per persoon per bijeenkomst. (3 bijeenkomsten per groep).
Aanmelden via het DBO-aanmeldingsformulier is verplicht. Zie ook de Corona-regels bovenaan
deze serie berichten.
De cursus wordt verzorgd door beeldend kunstenaar Daniël Tavenier, die het gebruik van kleur in
kunst vanaf de prehistorie tot heden zal behandelen in drie lezingen. Kleur is een belangrijk element in de beeldende kunst en in ons dagelijks leven en een zeer interessant onderwerp om
eens bij stil te staan en te behandelen. Omdat het onderwerp nogal breed is, zal het gaan over de
geschiedenis van de drie basiskleuren: rood, geel en blauw.
Dit initiatief is ontstaan omdat velen juist nu, in deze moeilijke tijd van isolement en gevaar voor
besmetting met het Coronavirus behoefte hebben aan ontmoeting en ontspanning. Om in deze
behoefte te kunnen voorzien zullen in de grote zaal van het Trefpunt de nodige aanpassingen
worden gedaan om de lezingen mogelijk te maken, zodat iedereen zich veilig kan voelen. De
deelnemers worden bij voldoende aanmeldingen gesplitst in twee gelijke groepen, die om en om
een lezing zullen krijgen. Zie de datums in de DBO-agenda elders in dit blad. Vanaf september
hopen we dan weer met de ‘gewone’ cursus kunstgeschiedenis van start te gaan, ook zoals gebruikelijk weer op de maandagmiddag.
DBO - Schilderen / Aquarelleren
Op maandag- en dinsdagmiddag kunt u in juli en augustus onder leiding van
Els van Meurs schilderen/aquarelleren in De Wieken (9x) en/of Het Trefpunt
(8x) het genoemd aantal lessen per locatie volgen. De locatie, datums en tijden vindt u in de DBO-agenda elders in dit blad.
Meldt u schriftelijk aan via het DBO-aanmeldingsformulier in dit blad, of download een extra formulier via onze website : www.ansv.nu
Let op ; kies voor DBO-activiteiten het juiste DBO-aanmeldingsformulier!
De kosten van deelname bedragen € 4,-- per les. Zie ook de Corona-regels
en bijbehorende voorwaarden bovenaan deze serie berichten.
Er wordt na aanmelding contact met u opgenomen over het verdere verloop
van uw aanmelding.
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Hallo Allemaal,
Na lange tijd mogen wij weer gaan beginnen met “Kaarten en Meer”! Heel fijn en gezellig om
iedereen weer in goede gezondheid te zien. Wij hebben met zijn allen een app groep en op die
manier hebben wij de afgelopen periode contact met elkaar gehouden maar “Life” is toch veel
gezelliger.
Heeft u ook zin om aan deze activiteit deel te nemen? Dan bent u van harte welkom in het
Trefpunt. Elke maandag van 14.00 tot ongeveer 16.00 maken wij in een gezellige sfeer een leuk
project van Inkt, papier, stempels en andere benodigdheden. We maken heel persoonlijke
kaarten en leuke cadeau verpakkingen en wat al niet meer.
In verband met de regels en het indelen van de tafels is het verplicht om u van te voren op te
geven. U mag mij bellen of een bericht sturen naar 06-49688541.
Mijn email is naameere@hotmail.com.
Elke maandagmiddag van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

Bijdrage, inclusief materiaal, € 5,00 per keer.
U bent van Harte Welkom

Hartelijke groet, Melinda Meere-Jansen

Toekomst visie Noordwijk
Onder de titel ”Samen maken we de toekomst van Noordwijk“ zijn inwoners uit de vier kernen
Noordwijk Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk in werkgroepen aan de slag gegaan om hun visie op de toekomst van Noordwijk weer te geven. Een en ander om te komen tot
een omgevingsvisie. In een omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen
voor de fysieke leefomgeving voor lange tijd vast.
Zo is er ook een werkgroep “Seniorvriendelijk Noordwijk” geformeerd. Met als gedachte
“Gelukkig oud worden in Noordwijk“ heeft deze een visie stuk geschreven voor de gemeente.
Als bestuurslid van ANSV heb ik deelgenomen aan deze werkgroep en heb ik input kunnen leveren.
U kunt op de website van de gemeente alles lezen over de input van de verschillende werkgroepen.

Website: http://mijntoekomst.noordwijk.nl/nieuws/
Ton Donders
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LUNCHEN
MET PANNENKOEKEN OP
MAANDAG 20 EN 27 JULI
KOSTEN € 2,-Wilt u na maanden van thuiszitten met geen of weinig bezoek er even uit en andere mensen ontmoeten dan kunt u bij ANSV terecht voor een lekkere lunch met onbeperkt pannenkoeken eten. Dit
wel met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Rond deze tijd zijn er ook nog andere activiteiten
zoals rijbewijskeuringen, kaarten maken en kunstgeschiedenis (zie activiteitenoverzicht op achterpagina). Daarom zijn we gebonden aan een vaste tijd: 12.00-13.30. Daarmee rekening houdend
met de zaalmogelijkheden en ѐn het gebruik hiervan is er plaats voor max.18 personen. We maken
de tafelschikking zo dat we voldoen aan de 1.5 meter afspraak en het toch mogelijk is met elkaar
bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen en te genieten van heerlijke pannenkoeken.
Vooraf aanmelden via het juiste aanmeldingsformulier is verplicht. Let op: er zijn aparte aanmeldingsformulieren voor DBO -en ANSV activiteiten. Formulieren s.v.p. zo spoedig mogelijk inleveren
op de daarvoor bestemde plaatsen (zie aanmeldingsformulier elders in dit blad). U kunt meerdere
data en activiteiten op 1 formulier invullen.
Bij succes gaan we dit in het nieuwe seizoen voortzetten.
De kosten voor onbeperkt pannenkoeken eten bedragen € 2,-- pp. Consumpties zijn voor eigen
rekening. U kunt alleen betalen met een bankpas of met de vuurtorenpas.

LUNCHEN
MET UITSMIJTER HAM/KAAS
WOENSDAG 22 EN 29 JULI
KOSTEN € 2,-We zoeken steeds naar nieuwe activiteiten om de eenzaamheid wat te doorbreken en gelegenheid
te bieden om bekenden te ontmoeten. Ook de inwendige mens willen we hierbij niet vergeten .Daarom gaan we in juli starten met lunchen met een uitsmijter. Voor de kosten hoeft u het niet
te laten, die zijn slechts € 2,-- p.p. We kunnen de kosten zo laag houden omdat consumpties voor
eigen rekening zijn. U kunt die alleen betalen met een bankpas of met de vuurtorenpas.
Vooraf aanmelden via het juiste aanmeldingsformulier is verplicht. Let op: er zijn aparte aanmeldingsformulieren voor DBO -en ANSV activiteiten. Formulieren s.v.p. zo spoedig mogelijk, dit in
verband met inkoop, inleveren op de daarvoor bestemde plaatsen (zie aanmeldingsformulier elders
in dit blad). U kunt meerdere data en activiteiten op 1 formulier invullen.
Bij succes gaan we hier in het nieuwe seizoen mee door.
Voor vragen m.b.t de lunches kunt u contact opnemen met:
Ton Donders
06-17618703
E-mail:ton.donders@casema.nl
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KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of vervoer.
Naam: ………………………………………………… …………………………………………………………………………
Adres: …….………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:.....………………Woonplaats………………….. …….. Telefoonnr.: …………………………………………
Huishoudelijke hulp Organisatie:…………………………………..Vervoer/ pasnummer:…………………………………
Klacht:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening: …………………………………………. …………………...

Datum: ……………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——————————–—

Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruik dan a.u.b. een extra
los blaadje. Het formulier kunt u inleveren bij Ton Donders of tijdens activiteiten bij een aanwezig 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 Noordwijk. 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
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i.: Ton Donders

071 3614981

ton.donders@casema.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

06 25311680

info@ansv.nu

Penningmeester a.i.: Jan Hoek

071 368 8615

braamhk@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Bestuurslid Wonen:

Cees Hamburger

3619954

cecohamburger@hotmail.com
Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3618638

floriston@hetnet.nl
Bestuurslid activiteiten

Aad Passchier- van Rooijen

Berichten maandblad:

redactie@ansv.nu

Adviesraad Sociaal Domein/koken

Ton Donders

3688627

3614981

ton.donders@casema.nl
Belastinginvullers
Hans van der Hoeven

Coördinator:

06-53632160

hansvanderh@casema.nl

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Henriëtte van der Gugten

06 25311680

ansv.secretaris@gmail.com

Webadres:

www.ansv.nu

Ouderenadviseurs :
Ton Donders

Coördinator

Web-master:

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie.
Redactie
Henriette van der Gugten

redactie@ansv.nu

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV bedraagt € 20,00 p.p. Is uw partner ook lid, dan bedraagt de
contributie € 30,00 voor u samen.
Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en Lidmaatschapsnummer.
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ACTIVITEITEN JULI 2020 ANSV EN DBO
Dag

Datum

Activiteit

Locatie

Tijd

Organisatie

Maandag

20, 27

Zomerlunch met pannekoeken

Het Trefpunt

12.00

ANSV

13, 20, 27

Kaarten en meer

Het Trefpunt

14.00-16.00

ANSV

20

Kunstgeschiedenis I

Het Trefpunt

14.00-16.00

DBO

13

Kunstgeschiedenis II

Het Trefpunt

14.00-16.00

DBO

13, 20, 27

Schilderen/Aquarelleren

De Wieken

13.30-16.00

DBO

13, 20, 27

Rijbewijskeuring

Het Trefpunt

Op afspraak

DBO

14, 21, 28

Schilderen/Aquarelleren

Het Trefpunt

13.30-16.00

DBO

14

Fotografie

Het Trefpunt

10.00-11.30

DBO

21

Literaire leeskring

De Wieken

10.00-12.00

DBO

22, 29

Zomerlunch met uitsmijter

Het Trefpunt

12.00

ANSV

15, 22, 29

Wandelvoetbal

Voetbalclub SJC

13.30

DBO

Donderdag

16, 23, 30

Het Trefpunt

10.00-12.00

ANSV

Vrijdag

10, 24

Inloop koffiedrinken,haken en
breien
Samen eten op vrijdag

De Wieken

12.00

DBO

Dinsdag

Woensdag

ATTENTIE: Wilt u deelnemen aan een of meerdere activiteiten, dan dient u zich hiervoor schriftelijk aan te melden via een aanmeldingsformulier (zie elders in dit blad)
ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2020 ANSV EN DBO
Dag

Datum

Activiteit

Locatie

Tijd

Organisatie

Maandag

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, 31

Schilderen/Aquarelleren

De Wieken

13.30-16.00

DBO

3, 10, 17, 24, 31

Rijbewijskeuring

Het Trefpunt

Op afspraak

DBO

4, 11, 18, 25

Schilderen/Aquarelleren

Het Trefpunt

13.30-16.00

DBO

11

Fotografie

Het Trefpunt

10.00-11.30

DBO

18

Literaire leeskring

De Wieken

10.00-12.00

DBO

Woensdag

5, 12, 19, 26

Wandelvoetbal

Voetbalclub SJC

13.30

DBO

Donderdag

6, 13, 20, 27

Het Trefpunt

10.00-12.00

ANSV

Vrijdag

7, 21

Inloop koffiedrinken haken en breien
Samen eten op vrijdag

De Wieken

12.00

DBO

Dinsdag

Als bijlage bij deze Senior ontvangt u de Kerndotter met als thema
75 jaar bevrijding.
Deze uitgave wordt u aangeboden door het Genootschap Oud Noordwijk
en vereniging De Oude Dorpskern
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