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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  

A. van den Berg 
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 uitgebreide assorti-

ment aan kant en klare maaqltijd 

 Meat ~~Meals 

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,  

071-361272      www.van der Bent.nl 

 

 

Joop Faase 
Joop Faase b.v. 

Televisie –en radio speciaalzaak 

Koelkasten en wasautomaten. 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 

tel. 071-3613558 

       Glas, Verf. Behang, en Lijsten  

De Verfspecialist F.C. Lassooy 

            St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk 

                      Telefoon 071-3612352 
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Uitnodiging voor ANSV-leden 

tot bijwonen van Jaarvergadering 2017 

   8 maart, aanvang 13.30 uur in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee.  

 

Agenda 

  1. Welkom        7.  Verslag kascommissie 

  2. Post in/Post uit       8. Benoeming kascommissie. 

  3. Mededelingen.       9. Verkiezing bestuursleden 

  4. Notulen ledenvergadering dd 9-3-2017 10. Rondvraag  

  5. Verslag secretaris      11. Sluiting 

  6. Verslag penningmeester    

Verslag secretaris 2017                
                                                                                                                                      
De doelstellingen van onze vereniging zijn: 

 Opkomen voor de belangen van de senioren en ouderen in de gemeente Noordwijk en om-

geving 

 Kortingen realiseren voor leden bij o.a. verzekeringen en rijbewijskeuringen 

 Hulp bieden aan onze leden bij het invullen van de belastingaangifte, ondersteuning bij pro-

blemen die men ondervindt bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLZ 

(Wet Langdurige Zorg)  

 Het Actief werven van nieuwe leden 

 Contactmogelijkheden organiseren voor de jongere senioren.  

 Gratis aanschaf van de Vuurtorenpas voor korting in de accommodaties en in het zwembad 

en bij een groot aantal winkels in Noordwijk zoals bij de Hema. 

 Meer informatie verzamelen over de wensen betreffende de activiteiten voor jongere senio-

ren. 

 Mogelijkheden scheppen om contacten tussen de jongere en oudere generaties te intensive-

ren. 
 

Bestuurlijk  

De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:  

Voorzitter:  

Hennie Meeuwenberg. Zij leidt vergaderingen, coördineert werkzaamheden en vertegenwoordigt 

de Vereniging bij officiële gelegenheden. Zij is ook bestuurslid lief en leed Noordwijk Binnen.  
 

Secretaris:  

Henriette van der Gugten. Zij verstuurt uitnodigingen voor bestuursvergaderingen en Algemene 

Ledenvergadering en is verantwoordelijk voor het maken van de notulen. Zij zorgt voor algehele 

correspondentie. 
 

. 
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Penningmeester:  

Ton Brakhoven. Hij is verantwoordelijk voor de financiële zaken en exploitatierekening, het behe-

ren van de kas en de bankrekening, het innen van contributie, het doen van betalingen, het maken 

van het financieel jaarverslag en hij bewaakt de begroting.  

 

Ledenadministrateur: Ton Ouwehand. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de 

ledenlijst en de ledenpassen.  

Bestuurslid wonen en belastingadviseur: Cees Hamburger . Hij geeft advies op het gebied 

van wonen en zorg. Hij vult op verzoek ook  aangiften inkomstenbelasting in. 

 

Adviseur WMO Ton Donders. Hij geeft advies op het gebied van wonen en zorg.  
 

Bestuurslid lief en leed Noordwijk Zee is Aad Passchier. Zij is ook bestuurslid activiteiten. 
 

Bestuurslid activiteiten: Aad Passchier . 
 
Het Dagelijks Bestuur was vertegenwoordigd in de volgende overlegorganen: 
 

Het Drie Bonden Overleg (DBO) wordt eenmaal per maand gehouden en bijgewoond door de 

voorzitter Hennie Meeuwenberg en de secretaris Henriette van der Gugten. Henriette van der 

Gugten is ook secretaris van DBO. Bij het regulier overleg met de wethouder zijn de voorzitters / 

vertegenwoordigers van de drie ouderenbonden aanwezig. 

 

ANSV wordt via DBO ook vertegenwoordigd in WN (voorheen WSN). 

Lid van het platform WMO: T. Donders.  
 

Het ANSV bestuur vergadert maandelijks op de 1e woensdag van de maand.  
 

Maandblad De Senior;  

Verschijnt 10 x per jaar. De redactie is in handen van  H. Meeuwenberg 

 

 Ledenadministratie   

Aantal leden per 31-12-2016 bedroeg 660. In 2017 zijn 34 leden overleden, 10 leden hebben op-

gezegd   Per 31-12-2017 telden we 727 leden.  

 

Belastingservice   

Actieve belastinginvulllers voor ANSV zijn: Tiny vd Wollenberg Cees Hamburger, Ton Ouwe-

hand, Froukje Vriezema en Dick van der Gugten. 

In totaal werden 200 belastingformulieren verwerkt. Ook zijn er 34 formulieren voor aanvraag of 

wijziging van de huur- en zorgtoeslag ingevuld.  

 

Advies WMO en ISD:  

Adviseurs zijn: Ton Donders, Hennie Meeuwenberg, Tiny vd Wollenberg en Cees. Hamburger.  

Dit jaar is er 53 keer advies gegeven ten aazien van vraagstukken als WMO en aanvragen bij ISD. 

De vragen die gesteld werden waren soms zeer complex en vergden veel tijd en inzet van de me-

dewerkers. 

Noordwijk, 15 februari 2018 
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        Bedden 

     Specialist nl 

 

 

         

Beddenspecialist   Verkade  

         Ruime keus in Seniorenbedden 

 

                    v. Limburg Stirumstraatvv38  

              2201 JP Noordwijk  071-361266   

              www.beddenspecialist.nl/verkade 

Huwelijksjubileum 
Op 12 maart zijn de heer en mevrouw C.A. Glasbergen –Wouters 

Penhoren 3, 2201  VP Noordwijk 50 jaar gehuwd. 
Wij wensen dit echtpaar van harte geluk met dit jubileum en wensen hen 

nog vele goede jaren. 
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De Zeestraat was een bedrijvige straat. Als kind stonden 
wij er niet zo bij stil, maar de meeste mensen die er 
woonden, waren middenstanders, kleine zelfstandigen 
met een eigen bedrijfje. Op de hoek van de Zeestraat-
Molenstraat zat textielwinkel “Het Babyhuis” van Zonne-
veld, later Lemmens, daarnaast woonde Alkemade van 
Houtfabriek Nortgho B.V., daar weer naast het gezin van 
Roeleveld beroeps militair. Na diens verhuizing naar de 
Heerenweg kwam Berkhout Houtzagerij, het woonhuis 
van P. Versteege, Fijnwasserij Van Dam, smederij en win-
kel van Fa Gebr. F en P.Versteege. Achter de winkel woon-
de de moeder van Frans Ver-
steege; zij was weduwe. 
Haar man Piet is half mei 
1945 overleden. Omdat alles 
werd afgebroken i.v.m. ver-
breding van de Zeestraat, 
heeft zij de laatste jaren van 
haar leven bij haar jongste 
dochter Ria gewoond in de 
Dahliastraat. Ria was ge-
trouwd met Cor van Rooijen 
(van de esau). Diverse bol-
lenbedrijven o.a. P. de Groot 
die vroeger lantaarnopsteker 
was. Hij woonde samen met 
twee vrijgezelle broers en 
een zuster die weduwe was. 
Dan v.d. Plas later v.d. Hulst, 
Bertram stoffeerder. Daar-
achter woonde Henk Smit de opkoper, Abswoude bollen-
bedrijf, Mulder bollenbedrijf, dan van Graas en later Zui-
derduin die jachtopziener was. Hij was met een Duitse 
vrouw getrouwd en dat was in die tijd niet makkelijk. Hun 
zoon Martien maakte vaak foto’s en kon aardig schil-
deren. Hij heeft de oude smederij geschilderd en ik heb 
het van hem gekocht als verjaardagscadeau voor onze va-
der. Aan het eind van de straat was de RK jongensschool 
met als hoofdmeester Sistermans. De tram liep er vlak 
langs. Dus als de school uitging moesten de kinderen goed 
uitkijken bij het oversteken of de Zeestraat doorlopen 
waar de stoep zeer smal was. Op de hoek van de Zee-
straat-Lijnbaanweg woonde Nic v.d. Berg, bezorger van de 
Apotheek. Daarnaast Wim Wassenaar bollenbedrijf. Dan 
kwam de grote schuur van Wulfinghoff die baasknecht 
was bij Siem Konijnenburg. Deze schuur is afgebroken en 
werd later de ingang en stalling van Brouwers Tours voor 
de bussen. Wegens uitbreiding zijn zij naar het industrie-
gebied tegen Katwijk aan vertrokken.  

De Zeestraat nr. 3 

Nu is het een straat geworden waar enke-
le jaren geleden nieuwe huizen gebouwd 
zijn.  
De Ridder bollenbedrijf, Abswoude bol-
lenbedrijf en melkwinkel Meijer. De heer 
Meijer is in 1944 op 53-jarige leeftijd tij-
dens werkzaamheden op het land door 
de bliksem getroffen. Het melkbedrijfje 
werd voortgezet door zoon Kees en doch-
ter Marie. Zij was de laatste vrouwelijke 
melkventer.  

 

 

 

Ingang tabakswinkel van 
Meijer, hoek Zeestraat /  
Bronckhorststraat. 

 

 

Naast hen woonde Kees Bohe-
men een vrijgezelle bollenkwe-
ker, een aparte man. Dan Rikus 
Vink met zijn rijwielherstelplaats. 
Je moest door een smal slop lo-
pen langs hun huis naar de ach-

ter kant waar de werkplaats was. Boven 
de werkplaats was een woning die lang in 
gebruik is geweest. Hij is 60 jaar ge-
trouwd geweest met zijn vrouw. De laat-
ste jaren woonde hij in Huize Jeroen en is 
meer dan 100 jaar geworden. Dan Quiri-
nus Caspers bollenbedrijf. Zijn jongste 
dochter Gerda woont er nu met haar 
man. Daarnaast waren er twee lage wo-
ninkjes die door de postbode Klaas Cas-
per en de oude mevrouw Steenvoorden 
werden bewoond. Later zijn deze afge-
broken en is er een woning gebouwd die 
door Frans Vink en zijn vrouw Ria de Win-
ter werd bewoond. Daarnaast  het woon-
huis van Antoon v.d. Ploeg met zijn boter, 
kaas en eieren zaak. Als laatste  cafe-
sigaretten-sigarenwinkel van C. Meijer. 
Van al deze bedrijfjes valt wel iets te ver-
tellen.  
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Het rookwarenwinkeltje van Cor Meijer had een 

eigen ingang op de hoek van de Zeestraat/

Bronckhorststraat (zie foto). Hij en zijn vrouw had-

den vier kinderen Piet, Annie, Ina en Aad. Cor hielp 

regelmatig mee op het land om zo de tewerkstel-

ling in Duitsland te ontlopen. Zo kon aangetoond 

worden dat hij in de voedselvoorziening werkzaam 

was. Tijdens een van deze dagen in juni 1943 lag hij 

met zeven man op een rij op het land achter Dijk en 

Burg op hun knieën narcissen te rooien voor de ge-

broeders Salman, toen er een zwaar onweer los-

brak. Op 39-jarige leeftijd is hij getroffen door de 

bliksem. Hij was deels verbrand. Piet Meijer die 

hierbij een klapbeen had opgelopen, is naar Dijk en 

Burg gekropen om hulp te halen. Hij woonde in de 

Kerkstraat naast Dusoswa. De andere mannen zijn 

er beter vanaf gekomen. Later is Meijer de melk-

boer (geen familie van elkaar) op hetzelfde stuk 

land getroffen door de bliksem. Cor liet een vrouw 

en vier kinderen na waarvan de oudste 12 jaar en 

de jongste 5 was. De zaak werd voorgezet door zijn 

vrouw en werd later geholpen door de kinderen.  

Na de oorlog gingen 

mensen weer op vakan-

tie. Zij kwamen bij parti-

culieren terecht of in 

eenvoudige pensions. Zo 

ook een jong echtpaar 

met een kind uit Lim-

burg die in de Wilhelmi-

nastraat onderdak had-

den gevonden. De men-

sen waar zij verbleven 

vonden dat zij eens een 

avondje uit moesten.                    Zeestraat nadat de  

Maar het echtpaar zat met oppas vanwege het jon-

ge kind. Dat was geen probleem. Daar konden zij 

toch wel een paar uur oppassen. En zo geschiedde. 

Zij kwamen in het café terecht en gingen er de vol-

gende jaren vaker heen. Aan Aad werd de vraag 

gesteld of hij niet een keertje wilde carnavallen, 

daar was boven de rivieren niets van te merken. Na 

aandringen van hun kant gingen Aad en Joke daar-

heen. Zij konden bij deze mensen overnachten, dus 

dat was geen probleem.  

 Echter, er was maar één slaapkamer ter beschikking. 

Voor hen geen probleem. Maar de bezoekers daar 

vroegen of zij wel getrouwd waren. Hun dochtertje is 

inmiddels een vrouw van 65 jaar en zij komen jaar-

lijks diverse malen bij elkaar.  

Als ongetrouwd stel mocht je nu eenmaal niet bij el-

kaar op de kamer slapen. Dus het echtpaar waar ze 

verbleven zei gewoon dat ze getrouwd waren. De 

vriendschap is altijd gebleven. Hun dochtertje is in-

middels een vrouw van 65 jaar en zij komen jaarlijks 

diverse malen bij elkaar.  

Toen Aad 21 jaar was en zei de zaak te willen overne-

men gaf zijn moeder hem te kennen dat dit wel 

mocht, maar dan moest hij getrouwd zijn. Hij had al 

een paar jaar verkering met Joke die uit Noordwijker-

hout kwam, dus dat moest geen probleem zijn. Maar 

haar vader vond het maar niets, zo jong trouwen, ze 

was pas 20,  en zei dus “nee”. Maar na een paar we-

ken probeerde hij het opnieuw en toen gaf hij toe. Zo 

kwam Joke naar Noorwijk en kon Aad de zaak over-

nemen. Ik heb maar wat vaak sigaretten voor mijn 

vader moeten halen. Hij wisselde nogal eens van 

merk, dus ik 

heb wat merken 

voorbij zien ko-

men. Als de 

winkel dicht 

was om 18.00 

uur kon je via 

het café dit ook 

kopen. Mijn 

oudste zuster 

deed dat niet 

graag,  

Tramrails was verwijderd 

ze vond het eng al die mannen en sommige waren 

een beetje aangeschoten en zeiden dat ze mooie ha-

ren had. Er is nooit iets gebeurd, maar zij ging niet 

meer, dus ik moest het maar halen. De deur van het 

café “De Bierparel” was aan de Zeestraat. Er stond 

een biljarttafel en er werd gekaart. Er was een biljart-

vereniging “De Bierparel” en een café voetbalclub. 

Dus er was een competitie van caféclubs. Er kwam op 

zeker moment ook een jukebox te staan. Heel mo-

dern voor die tijd. 
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Als je er geld indeed, kon je je favoriete muziek la-

ten spelen. Vooral in de zomermaanden als de deur 

openstond wegens de warmte, konden wij meege-

nieten van de schlagers welke tot ‘s avonds laat 

doorging. Wij vonden dat wel fijn. Onze slaapka-

mers lagen aan de straatkant. In ons bed lagen wij 

te genieten of zongen mee met de laatste hits. Maar 

ja er was altijd wel weer iemand die daar last van 

had dus de deur moest dicht en de muziek zachter. 

Wij vonden dat jammer omdat wij het gezellig von-

den. Gelukkig kwam in die tijd de pick-up zodat wij 

onze muziek ook konden draaien.  

 

Ook bij ons 

stonden de 

ramen aan 

de achter-

kant van 

het huis in 

de zomer 

wel eens 

open. 

Maar onze 

buren zei-

den er 

nooit wat 

van. Ze 

konden 

veel van ons hebben, wetende dat wij er zo van ge-

noten als wij weer eens aan het dansen waren met 

elkaar. Het café heeft diverse eigenaren gekend. Jan 

Arbouw nam het over. Hij was een vriend van Tom 

Manders (Dorus). Zij hadden beiden in een loterij 

meegedaan en hadden samen een ton gewonnen 

(100.000 gulden). Dit werd dus tussen beiden ver-

deeld. Van de helft hiervan heeft Jan de overname 

gefinancierd. Het café heette toen “De Halve Ton” 

en de opening werd door Dorus gedaan. Ik zie hem 

nog komen in zijn “hoestbui op vier wielen”. Het 

was een hele happening. Men zag niet vaak een be-

kend persoon van zo dichtbij in het dorp dat Noord-

wijk heette.  

Jan heeft diverse evenementen georganiseerd zo-

als een marathon darten waar een broer van mij 

aan heeft meegedaan. Hij trouwde later met Lida 

Smit (dochter van Giel Smit (de “Bacchus”) uit de  

Bronckhorststraat) en ze waren ook op het 40-

jarig huwelijksfeest van onze ouders aanwezig. Na 

het overlijden van Jan Arbouw is het overgegaan 

naar Jaap en Wil van de Niet die het enkele jaren 

gerund hebben. Nu doet hun dochter het met 

haar man. Het café heet nu “Café De Meerniet”. 

Dit was een uitspraak van Jaap zijn vader die altijd 

zei “meer niet hoor”. Zo zie je hoe een café aan 

zijn naam komt 

als deze wordt 

overgenomen. 

 

 

Bloemenstal 

Van Paultje 

Christiaanse. 

Mensen wach-

ten op de tram 

voor het café 

 

 

 

 

Dan was er nog het bloemenstalletje van Paultje 

Christiaanse (zie foto). Op zaterdagen was het al-

tijd druk.  Zijn broer Jan had in de Kerkstraat een 

bloemenzaak. Nadat hij hier weg moest omdat de 

tram wegging en de straat verbreed moest wor-

den, is hij naar de van Limburgstirumstraat ge-

gaan tegenover de zaak van Verkade. Het was een 

kleine woning waar ook mijn oom Albert van der 

Zalm en zijn vrouw tante Door gewoond hebben. 

Ik vond het altijd een knus huisje.  

Ik hoop dat ieder er nog iets van weet. Ik heb hier-

bij hulp gehad van de heer Aad Meijer, de oude 

eigenaar van café “De Bierparel”.   
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Keuzes die wij kunnen maken 

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 dier-

baar 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 bezoekers. 

Een teken dus dat er personen zijn die hierover 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 onderwerp dat meer 

bespreekbaar zou moeten worden of in elk geval 

onder de aandacht moet worden gebracht. 

Het is iets wat ons allemaal kan overkomen daarom 

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 medische 

ethiek en recht bij de sectie Ethiek en Recht van de 

Gezondheidszorg van het  LUMC dr. D.P. Touwen. 

Haar onderzoek richt zich vooral op de zorg voor 

zorgafhankelijke ouderen die zelf niet meer kunnen 

beslissen.  

De rol van familie is van grote invloed, wat mo-

gen familieleden beslissen en met welke proble-

men worden familieleden van wilsonbekwame 

ouderen geconfronteerd. 

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 mo-

ment nog wilsbekwame personen, zelf beslissin-

gen kunnen nemen. Nu reeds beslissingen ne-

men zodat familieleden niet met problemen op-

gezadeld worden of dat er beslissingen geno-

men worden die u niet wilt. Kom laat je voor-

lichten 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 Vrij-

willige Levenseinde), een plaatselijke huisarts en 

een deskundige op het gebied van wilsverklarin-

gen.   

Organiseren van een dergelijke bijeenkomst 

brengt ook kosten met zich mee. Het Ouderen-

beraad Zuid-Holland Noord heeft Zorgverzeke-

raar “Zorg en Zekerheid” bereid gevonden in de 

kosten mee te dragen zodat deze themamidda-

gen onder de mensen gebracht kan worden. 

Het programma:  

14:00 uur Inloop, koffie/thee  

14:15 uur Opening door middagvoorzitter 14:30 uur  

Inleiding mevr. Dr. D.P.Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC, over keuzes en wettelijke 

(on)mogelijkheden in de laatste levensjaren. 

 15:15 uur Pauze  

15:30 uur Forum van deskundigen met medewerking van (60 min): een plaatselijke huisarts, een kli-

nisch geriater van de Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger namens NVVE, de docent medische ethiek en 

recht, alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen. Het forum zal worden bevraagd door de 

dagvoorzitter.  

16:30 uur Sluiting als open einde:  

Tot 17:00 uur gelegenheid om aan te sluiten bij anderen die over het thema willen doorpraten. Deze mid-

dag bent u van harte welkom. Wij hopen op een ruime opkomst en een prettige gedachtewisseling. 
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Vlak voor de sluiting van inzending van de winterfoto’s voor onze fotowedstrijd, blikken we even terug 
naar het verloop van de inzendingen. Het duurde even voor dat de foto’s binnen kwamen. 
Maar inmiddels heeft de juryvoorzitter aangegeven dat het goed gaat. Halverwege februari is de 
20ste inzender voor deze winterfotowedstrijd binnengekomen. Totaal zijn er zo’n 56 foto’s ingezonden 
waarvan verschillende er veelbelovend uitzien. We krijgen nog een leuke taak om alles op maandag 5 
maart te jureren. Wij zijn erg benieuwd hoeveel inzendingen er nog bij gaan komen. Zoals u weet sluit de 
mogelijkheid tot deelname op 1 maart. 
Uitreiking van de prijzen op dinsdag 20 maart in het Trefpunt tijdens de presentatie van het blad “Leef”. 
Presentatie start om 16.00 uur. 
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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 

contributie 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, de-

ze 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 

Paaslunch 
Donderdag 29 maart 2018 

 

Op donderdag 29 maart houden we weer onze traditionele Paaslunch voor aanvang van de PaasBingo.. 
De Paaslunch bestaat uit: 

Koffie/thee/melk/karnemelk 
Luxe broodjes met beleg 
Ei 
 

De lunch begint om twaalf uur tot ca. halt twee. Aanmelden voor maandag 26 maart, d.m.v. onderstaand 
aanmeldingsformulier. De kosten voor de Paaslunch zijn € 5,-.  Bij aanmelding graag het bedrag vol-
doen. U kunt het aanmeldingsformulier  in een enveloppe met het deelnemersgeld  deponeren in de 
brievenbus van het Trefpunt of de Wieken t.a.v. Ton Donders 
 
Inschrijfformulier Paaslunch 
 

Inschrijfformulier Paaslunch 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………Aantal personen……………………………... 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lidnummer:…………………………………………Tel.nr ……………………………………………………………….Betaald………………………………………… 
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

In de estate-planning gaat het erom vermogen naar 

de volgende generatie over te hevelen op een fiscaal 

zo gunstig mogelijke manier. Let op uw huwelijksvoor-

waarden, zorg dat de testamenten goed in elkaar 

zitten en doe schenkingen. Dat zijn de hoofdregels. 

Daarbij wordt naar mijn mening het te behalen voor-

deel bij het vermaken van legaten aan kleinkinderen 

onderschat.  

Wat zijn legaten? Legaten zijn eigenlijk schenkingen 

bij overlijden. Je maakt legaten van geldbedragen uit-

sluitend bij testament. De mensen die een legaat krij-

gen  worden geen erfgenaam maar krijgen een speci-

fiek bedrag of voorwerp uit de nalatenschap. De lega-

ten worden uitbetaald vóór de erfgenamen uitbetaald 

worden. 

Ieder kleinkind kan bij overlijden van één grootouder 

€ 20.371 belastingvrij ontvangen. Bij een echtpaar 

geldt dus dat er € 40.742 per kleinkind belastingvrij 

doorgeschoven kan worden! 

Voordelen: een aanzienlijke belastingbesparing, en 

tijdens het leven van de grootouders raken ze geen 

vermogen kwijt. De legaten zijn opeisbaar als de erf-

delen van de kinderen opeisbaar zijn dus in principe 

pas bij overlijden van de laatste grootouder. 

Aandachtspunten: sommige echtparen kunnen nog 

niet overzien hoeveel kleinkinderen er zullen komen, 

met andere woorden de gezinnen van hun kinderen 

zijn nog niet compleet. Met héél grote vermogens zou 

dat niet zo'n probleem zijn; er zou hoe dan ook ge-

noeg zijn om iedereen (ook de kinderen) van uit te 

betalen.  

Bent u daar niet zeker van zou u kunnen wachten 

tot de gezinnen wel compleet zijn en er geen 

kleinkinderen meer bijkomen. 

Veel gehoorde opmerking: "maar wat als we inte-

ren op ons vermogen? Dan krijgen de kleinkin-

deren hun legaten en blijft er voor onze kinderen 

niets over! " Ook dat is te ondervangen, door in 

het testament (bijvoorbeeld) op te nemen dat de 

legaten van de kleinkinderen nooit méér mogen 

zijn dan de erfdelen van de kinderen. 

Andere opmerking: "Maar onze zoon heeft 3 kin-

deren en onze dochter maar één, is het dan wel 

eerlijk?" Op dit gebied doen twee opvattingen de 

ronde: 1) de legaten komen ten laste van het 

kind, ouder van het betreffende kleinkind, en dan 

krijgt ieder gezin hetzelfde of 2) de legaten ko-

men ten laste van de nalatenschap zodat ieder 

kind ook hetzelfde krijgt. De laatste optie heeft 

tot gevolg dat het gezin van de zoon bevoordeeld 

wordt ten opzichte van de dochter. 

Zijn de kleinkinderen niet te jong om goed met 

zo'n legaat om te gaan? De legaten van de klein-

kinderen kunnen onder bewind van uw eigen 

kind, ouder van dat kleinkind, geplaatst worden 

tot de kleinkinderen bijvoorbeeld 25 jaar. In de 

tussentijd moet uw kind het legaat van zijn/haar 

kind aanwenden voor de kosten van levensonder-

houd, huisvesting, opleiding en studie van de 

kleinkinderen. 

 

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

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl 

 

 

Bericht voor de bezorgers van het maandblad: 

Het volgende maandblad staat op maandag 26 maart voor u klaar in het Trefpunt 
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 Veiligheid, in en rond het huis.  

“Hoe kunt u een inbraak in uw woning voorkomen” 

1.     Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. 

2. Doe uw voordeur en achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel minimaal één keer om.         

Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. Haal de sleutel  

    altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u dat een inbreker met een handigheidje de sleutel  

    aan de binnenkant kan bedienen. 

3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze 

weg. Plaats buitenlampen. 

4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbreker als 

opstap kan gebruiken.  

5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres verliest, 

kan iedereen uw huis in.  

6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. B.v. onder een bloem-

pot. Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleutel verstopt.  

7. Zorg dat u geld, sieraden of andere dure spullen niet van buitenaf kunt zien. Beter om 

dit in een kluis te leggen.  

8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan eens aan een 

alarmsysteem of een kluis.  

9. Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw buren, uw familie of vrien-

den de post op te ruimen. Zorg dat 

uw huis eruitziet alsof er iemand 

thuis is. Gebruik een tijdscha-

kelaar voor uw verlichting.  

10. Zeg niet op uw voicemail dat u 

niet thuis bent. En schrijf niet op 

facebook dat u met vakantie bent. 

En natuurlijk ook niet op twitter, 

hyves of andere sociale media. 

 

 

Is er toch bij u ingebroken? 

Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken. De politie kan de daders en uw gestolen spullen 

alleen opsporen als u aangifte doet. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900-8844 

voor het doen van aangifte. 

Betrapt u een dief? 

Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte au-

to of het signalement van de verdachte persoon.Geef dit door aan de politie. Blijf rustig en 

neem geen risico. Meldt uw naam, uw woonplaats, het adres en vertel precies wat er aan de 

hand is. 
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Samen koken en eten 
In het Trefpunt 

Na de andijvie stamppot met worst op maandag 5 februari  staat de volgende maaltijd al weer gepland 

op maandag 12 maart a.s.  Na een vraag onder de eters wat gaan we op maandag  12 maart koken en 

eten, kwam de suggestie om een “ Bamischotel” met zoet/zuur en  saus met kroepoek te serveren. Het 

menu voor maandag 12 maart is: 

Bamischotel            
Zoet/zuur                  
Saus 
Kroepoek 
Nagerecht. 
 

De voorbereidingen voor deze maaltijd beginnen om 10.00 uur en om 12.00 uur kan men aanschuiven 
om te eten. Graag van te voren je aanmelden. Kosten zijn €5,- 
Opgeven bij: 
Ton Donders 
071-3614981 / 06-17618703 
Ton.donders@casema.nl 
 
Daar de 1ste maandag van april gelijk valt met 2de Paasdag wordt het “Samen koken en eten” verschoven naar 
maandag 9 april. 
 

In  het maandblad de Senior van januari jl. hebben we gevraagd of er belangstelling bestaat om op 
woensdagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur Pannenkoeken te serveren. Er blijkt belangstelling voor te 
bestaan, dus wij gaan als proef starten om op de 3de woensdag van elke maand Pannenkoeken te serve-
ren. Te beginnen op woensdag 21 maart. U kunt dan onbeperkt pannenkoeken eten voor € 2,50 inclusief 
stroop en poedersuiker. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Shantykoor Noortukse Vissersvrouwenkoor zongen uit volle borst tijdens 

een gezellige middag in het Trefpunt. Nog maar kort geleden opgericht en  nu 

met veel enthousiasme optreden. 
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 Bowlen   Bowlingcentrum Noordwijkerhout 

 Tafeltennis achter de Maria ter Zee kerk 

 Galm sportstimulering Stijntjesduinstraat 

     Activiteiten  Maart 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. Jaarvergadering ANSV Trefpunt 13.30  ANSV 

Donderdag 8. Bingo Trefpunt 14.30 ANSV 

Donderdag 22. Keuzes die wij kunnen maken. Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 29. Paaslunch Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 29. Paasbingo 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. Frans conversatie groep 2 De Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 9/23. Samen eten De Wieken 12.00 DBO 

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

Vrijdag 30. Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 10/24. Biljart inloop. Trefpunt 13.00 DBO 

Zaterdag 10/24. Competitie klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 

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

Maandag 12. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 12. Samen koken Trefpunt 10.00 ANSV 

Maandag 12. 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 12/26. Kunstgeschiedenis groep 1 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 19/26. Kunstgeschiedenis groep 2 Trefpunt 14.00 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 20. Literaire leeskring De Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27. Franse conversatie groep 1 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 14. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

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

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

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

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

Woensdag 7/14/28. Volksdansen Trefpunt 14.30 DBO 
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Samenstelling van het Bestuur 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter:  Hennie Meeuwenberg     3614198    karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Secretaris: Henriëtte van der Gugten    8884884  info@ansv.nu 

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:  

Dick van der Gugten     071-8884884 gugten1947@gmail.com 

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Berend Ike       071-3612370 berend.ike@gmail.com 

Ton Ouwehand      071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Froukje Vriezema     071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

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

     

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 consump-

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

slager Konijnenburg en de Beweegschool. 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
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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Met dank aan Cees en Coty Hamburger en Olga Klene voor fotoproductie 


