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Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

A. van den Berg
Albert van den Berg

Admiraal-de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis. Elke
werkdag vanaf 10uur uur

Zoutmanstraat 37

Telefoon: 071-3616889

2202 LM Noordwijk

Fax: 071-3624774

Krijn van der Bent
Keurslager

Verstand van lekker
Probeer eens een maaltijd
uit ons uitgebreide assortiment
aan kant en klare maaltijden

Meat ~~Me

Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel.; 071-3646222
Vanaf 11 uur gebakken vis

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,
2071-3612720
www.vanderbent.keurslager.nl

www.admiraaldewitt.nl
Gratis parkeren!!

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

Joop Faase
Joop Faase b.v.
Televisie-en radiospeciaalzaak
Koelkastenen wasautomaten
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk

De Verfspecialist F.C. Lassooy
St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk

Tel.: 071-3613558
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Verslag secretaris 2018

Verslag secretaris 2018
De doelstellingen van onze vereniging zijn:

De senioren vereniging ANSV oriënteert zich voortdurend op gewenste en gevraagde
maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de plaats van de senioren in de samenleving en dat in het bijzonder in de gemeente Noordwijk en omliggende gemeenten. Bijvoorbeeld bekijken we de behoefte aan ondersteuning en aan activiteiten die gewenst zijn door
senioren uit b.v. Noordwijkerhout, Voorhout, Katwijk en de Zilk.

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

Hulp bieden bij het invullen van de belastingaangifte, ondersteuning bij problemen die men
ondervindt bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WLZ (Wet Langdurige
Zorg) Participatiewetgeving en Jeugd en Gezin

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 aantal winkels in Noordwijk.

Meer informatie verzamelen over de wensen betreffende de activiteiten voor jongere senioren.

Mogelijkheden scheppen om contacten tussen de jongere en oudere generaties te intensiveren.

Organiseren van thema middagen met informatie over diverse onderwerpen .
Bestuurlijk : De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg. Zij leidt vergaderingen, coördineert werkzaamheden en ver-

tegenwoordigt de Vereniging bij officiële gelegenheden. Zij is ook bestuurslid Bezoekersteam
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.
Penningmeester: Ton Brakhoven. Hij is verantwoordelijk voor de financiële zaken en exploitatierekening, het beheren 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.
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Adviseur Sociaal Domein Ton Donders. Hij geeft advies op het gebied van wonen en zorg. Hij is
Lid van de Adviesraad Sociaal Domein en van de provinciale werkgroep m.b.t. openbaar vervoer
Zuid-Holland. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college m.b.t. WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg) Participatiewetgeving en
Jeugd en Gezin. Adviesraad Sociaal Domein heeft zich in 2018 o.a. ook bezig gehouden met:
Schoon en Leefbaar huis, Klachten huishoudelijke hulp, Klachten taxivervoer, Toegankelijkheid
woon- en openbare gebouwen, Toegankelijkheid lokaal loket, Jeugd en Gezin, Transitie, Noordwijk.
Dement vriendelijk, etc. Als ouderenadviseur heeft Ton regelmatig overleg met ISD en Lokaal
loket m.b.t. aanvragen. Bij een aantal senioren is het een going-on (periodiek bezoek) dit heeft
vooral betrekking op senioren die alleen zijn .

Bestuurslid activiteiten: Aad Passchier. Aad is ook lid van het bezoekersteam.
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).
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 31-12-2017: 729. Per 31-12-2018 telden we 739 leden.
Belastingservice
Actieve belastinginvulllers voor ANSV zijn: Dick van der Gugten, Cees Hamburger, Pieter Verhoeven, Ton Ouwehand, Froukje Vriezema en Tiny vd Wollenberg
In totaal zijn door de gezamenlijke Noordwijkse belastinginvullers, verenigd in de ‘Belasting invuller voor en door senioren in Noordwijk’, 629 aangiftes verzorgd voor IB2017, inclusief erfbelasting en F- en P-formulieren. Er zijn 82 formulieren ingevuld voor aanvraag of wijziging van
huuren zorgtoeslag.
Geachte
medewerkers,
Advies WMO en ISD:

Helaas heeft mijn laptop mij in de steek gelaten. Het grootste gedeelte is verdwenen. Zo
Adviseurs zijn: Ton Donders, Froukje Vriezema, Hennie Meeuwenberg, Tiny vd Wollenberg en
ook de looplijsten voor ons maandblad.
Cees. Hamburger.

Het
dus iszijn
u andere
adressen
tegenkomt gegeven
op uw lijst.
Ook kan
in 2018
er dat
regelmatig
advies
en ondersteuning
ten aanzien van vraagstukken ten
aanzien
van verzoek
Sociaal Domein
en aanvragen
De vragen die gesteld werden waren soms zeer
Vriendelijk
aan u, om
dit aan mijbijteISD.
melden.
complex en vergden veel tijd en inzet van de medewerkers.

De volgende maand staan de bladen op 25 februari Klaar in de hal van het Trefpunt.
Noordwijk, 10 februari 2019
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Van de bestuurstafel
Verder is de zaal gereserveerd voor de
bingo op
14 maart en 11 april.

De eerste maand is alweer verleden tijd, wat
gaat de tijd toch snel voorbij. Dat is zeker
het geval als je druk bezig bent met het herstellen van de bestanden op de computer.
Helaas werden wij geconfronteerd met computerproblemen dat heeft erg veel tijd gekost. Het ging ook niet meteen 100% goed
maar mede dankzij de medewerking van U,
de bezorgers, zijn de hiaten grotendeels opgelost.
Die hulp hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Om het een en ander door te praten en
vooral onze dankbaarheid te tonen hebben
wij de bezorgers uitgenodigd voor een bijeenkomst op Maandag 25 februari in het
Trefpunt.
In de maanden maart en april zijn er enige
veranderingen in ons programma,
28 maart
wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Trefpunt.
Aanvang half twee. Na de jaarvergadering
wordt er zoals gewoonlijk bingo gespeeld.
In april is de Paaslunch en bingo geplaatst
op 18 april,
voor de lunch dient u om
half één aanwezig te zijn. Elders in dit blad
vindt u het inschrijfformulier.
Een week later, dus op
donderdag 25 april,
wordt de Oranjebingo in samenwerking met
de Oranjevereniging, georganiseerd. Veel
gezellige bijeenkomsten, wilt u hierbij aanwezig zijn?
Noteer dan de data in uw agenda.

Onze amateurfotografen hebben weer
een kans om hun kunnen en inzichten
over het fotograferen te tonen in de volgende fotowedstrijd. Er is gekozen voor
een leuk onderwerp met veel mogelijkheden, namelijk beweging. Meer details
vindt u elders in dit blad.
Het weer is de laatste tijd erg wisselvallig,
veel regen en storm. Van deze komende
maand kennen we allemaal het gezegde:
maart roert zijn staart. Het kan ook dan
nog veel regen en soms ook sneeuwen
maar voor mijn gevoel gaan we wel een
mooie periode tegemoet.
De bolletjes gaan weer bloeien, heerlijk
zo’n tocht langs de bollenvelden met al
zijn mooie kleuren. Als dan het zonnetje
af en toe wil schijnen wordt het een geweldige leuke dag.
Maar vooralsnog is het koud en guur, leuk
om dan even naar het Trefpunt of de Wieken te gaan. Een
kopje koffie of deelnemen aan één van
de
activiteiten.
Er is genoeg keuze
maar
mocht u andere activiteiten wensen,
maak dat dan kenbaar. Zo mogelijk gaan
we dan actie ondernemen!
Hennie Meeuwenberg
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Ga eens kijken bij ‘Galerie Binnen’
Galerie Binnen is een initiatief van Foto van Kampen en geeft fotografen en kunstenaars de mogelijkheid hun werk te exposeren aan een groot publiek.
Initiatiefnemer Thomas Steenvoorden pakte dit idee op van Daniël Tavenier omdat
er naar zijn mening in Noordwijk te weinig mogelijkheden zijn om laagdrempelig
werk te exposeren.
Geachte medewerkers,
In de winkel
is ruimte
voor exposanten
en om de
5 à 6 weken
zal eenZoanHelaas
heeft mijn
laptopgemaakt
mij in de steek
gelaten. Het grootste
gedeelte
is verdwenen.
der zijn of haar werk gratis mogen tonen aan het publiek. De foto's van Saskia van
ook de looplijsten voor ons maandblad.
der Linden
'Iconische
Noordwijkers
inadressen
schilderslicht'
is deop
eerste
expositie die te bewonderen
Het
kan dus zijn
dat u andere
tegenkomt
uw lijst.
is.
Vriendelijk verzoek aan u, om dit aan mij te melden.
De galerie is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur, op zaterdag van 10
De volgende maand staan de bladen op 25
tot februari
17 uur Klaar in de hal van het Trefpunt.
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2018
Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende

Dit gebeurt op elke dinsdagmiddag vanaf 8

‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over

januari via het wekelijkse inloopspreekuur

2018, ondanks de berichten dat deze post gaat ver-

“Koffie & Geldzaken” op het sportpark Duinwe-

dwijnen en de digitale Berichtenbox daarvoor in de

tering, waar mensen met vragen over geld en

plaats komt.

andere administratieve zaken terecht kunnen.

Maar uw belastinginvullers van de gezamenlijke lokale Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk zijn
hier klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen,
niet alleen met uw aangifte inkomstenbelasting, maar
ook eventueel met uw huur- en zorgtoeslag. Deze
vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen opleiding

gevolgd, die speciaal gericht is op de eenvoudige
belastingaangiften.
Deze service wordt door de belastinginvullers tegen
een kleine kostenvergoeding (€12, -) verleend per
adres. De doelgroep: in principe leden van de lokale
Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn
Noordwijk, met een jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden /samenwonenden)
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar recht-

streeks telefonisch contact op te nemen met uw belastinginvuller uit onderstaande 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 2019 staan er ook een aantal belastinginvullers
klaar om iedereen in Noordwijk te helpen die aan de
inkomenscriteria voldoet.

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1
MEI 2019. Vóór 1 maart 2019 krijgt u eventueel een brief van de Belastingdienst met een
nieuwe machtigingscode. Deze code heeft de
belastinginvuller nodig om uw gegevens te
downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u

deze brief en/of nieuwe machtigingscode niet
ontvangen hebben, dan vragen wij deze machtigingscode voor u aan. Zelfs als u nog nooit
aangifte gedaan heeft, kan het zinvol zijn onze
hulp in te roepen in verband met aftrekbare
zorg/ziekte kosten en eventuele huur- en zorgtoeslag.
Via de computer kan ook in korte tijd worden
uitgerekend wat u moet betalen of eventueel
kunt terugkrijgen van de al ingehouden en/of
betaalde belasting en of u het correcte bedrag
van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt
gekregen in 2018 en uitgekeerd krijgt in 2019.

Ook kan worden bekeken of u in aanmerking
komt voor kwijtschelding gemeentebelasting
en waterschapslasten

De Belastinginvullers staan weer tot uw dienst en de volgende mensen kunt u bellen:
(de eerste twee op de lijst nemen vooral nieuwe klanten aan)


Pieter Verhoeven

06-22235762

pieterverhoeven@ziggo.nl



Wil Steenvoorden

06-52407408

wil.steenvoorden@gmail.com



Froukje Vriezema

071-3616043

mevr_f_vriezema@ziggo.



Hans van der Hoeven

06-53632160

hans vanderh@casema.nl



Harm Meijers

071-3610604

hh.meijers@casema.nl



Teun Meijvogel

071-3646037

maybird777@gmail.com



Tiny van den Wollenberg

071-3621132

cvdw@ziggo.nl



Ton Ouwehand

071-36186 38

floriston@hetnet.nl



Wil van Leeuwen

071-3616163

wcevanleeuwen@ziggo.nl
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De volgende heren nemen geen nieuwe klanten meer aan:
Aad van der Meer
Berend Ike

071-36 143 56
071- 36 123 70 en 06-40043709 overdag

Cees Hamburger

071- 36 199 54

Dick van der Gugten

071-888 4884 en

Kees van Dam

071- 36 113 18
*******************************

06-338 995 80

Sport en Spel
We weten het allemaal, bewegen is goed voor

De lessen zijn iedere donderdagavond van

een mens en dat geldt zeker als je wat ouder

19.00-20.00 uur in het gymlokaal aan de Stijn-

wordt.

tjes Duinstraat 36-A (naast ‘t Fietsmannetje)

Een goede conditie, samen met een gezonde

Ben je nieuwsgierig en wil je een keertje een

levensstijl zorgt ervoor dat je

proefles meedoen, bel dan met Eveline Antho-

gezond oud kunt worden. Veel bewegen kun

nissen (tel.: 06-30572591).

je natuurlijk al in en om het huis doen (fietsen,
vaker de trap nemen, wandelen, etc.), maar
wat is er nou leuker dan een uurtje in de week
met elkaar sporten!
Denk nu niet direct aan in de touwen hangen
of een dubbele flipflop achterwaarts vanaf de
hoge brug (die tijd hebben we inmiddels wel
gehad, toch…?), maar eerst in een rustig tempo de spieren opwarmen om daarna lekker en

met veel plezier een spel te spelen. Dat kan
van alles zijn: volleybal, badminton, tennis,
slagbal en noem maar op.
Je hoeft hiervoor niet over enige vaardigheid

te beschikken want spelregels worden zodanig aangepast dat het voor iedereen makkelijk
te doen is.
Het motto is dan

Zij is ook degene die de sportlessen geeft en

ook: ‘Met Sport en

kan je daarom alles vertellen over dit leuke en

Spel bewegen is

gezonde sportuurtje.

goed want rust,

De kosten bedragen bij een volledig seizoen

roest’.

€209,10 voor 41 lessen.

Na afloop van het spel doen we een zogenaamde ‘cooling down’, zodat we, de volgen-

Rob Choufour.

de dag, geen last hebben van spierpijn.
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————————————————————————————————————————-

PAASLUNCH EN PAASBINGO

DONDERDAG 18 APRIL 2019
TREFPUNT
Denk iets goeds
En denk iets lekkers
Denk iets geks
Of nog iets gekkers
Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook
Iets positiefs
(Toon Hermans)
Op donderdag 18 april(witte donderdag) a.s. organiseert ANSV weer haar jaarlijkse PAASLUNCH gevolgd door een PAASBINGO.
Voorafgaand aan de PaasBingo nodigen wij u uit om gezamenlijk de traditionele Paaslunch te gebruiken. De tafels zijn zoals gebruikelijk in paassfeer gedekt.
De lunch begint om 12.00 uur en eindigt om 13.30 uur.
De Paaslunch bestaat uit:
Luxe belegde broodjes / paasbrood / ei-verrassing / koffie-thee-melk-karnemelk
Aanmelden voor zaterdag 13 april a.s. d.m.v. bijgesloten aanmeldingsformulier.
Bij aanmelding graag het bedrag voldoen. De kosten voor de Paaslunch zijn € 5,Het aanmeldingsformulier kunt u deponeren in de brievenbussen van het Trefpunt of de Wieken
t.a.v. Ton Donders
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AANMELDEN PAASLUNCH DONDERDAG 18 APRIL 2019
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Tel.nr:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal personen:………………………………………………………….Betaald:…………………………………………………….
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Vakanties voor senioren
In de februari editie van De Senior stond een stukje over vakantie 2019.
Hele nuttige informatie natuurlijk maar een

Maar er zijn ook vakantieweken voor

naam die ik daarbij miste en als actieve vrij-

voormalige gasten van het Rode Kruis, de

williger van deze organisatie van harte kan

zogenaamde Bijzondere Vakanties, die van

aanbevelen, is Het vakantiebureau.nl

maandag tot en met zaterdag zijn.

Deze organisatie biedt een grote variëteit

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de va-

vakanties aan op diverse mooie locaties in

kantiegidsen aanvragen?

Nederland voor senioren zonder en met lichte

Bel dan met Hetvakantiebureau.nl telefoon-

zorg en senioren met intensieve zorg.

nummer: 0343-745890 of kijk op

Maar zij bieden ook vakanties aan voor man-

www.hetvakantiebureau.nl of voor

telzorgers en thuiswonende partners met

Bijzondere Vakanties telefoonnummer: 0343-

dementie, dit in samenwerking met Alzheimer

745895 of kijk op

Nederland.

www.bijzonderevakanties.nl

Het vakantiebureau.nl wil uw vakantie niet

En misschien dat we elkaar op een van de ko-

alleen zorgeloos maar ook zo betaalbaar mo-

mende vakantieweken ontmoeten!

gelijk maken. Als de prijs een bezwaar is dan
zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit het Vakantiefonds.

Rob Choufour/

De vakantieweken zijn van zaterdag tot en
met zaterdag.
***********************************

Op zaterdag 9 maart komt H en A Mode
weer naar Noordwijk om de nieuwste Seniorenmode te showen.

Om 11 uur word de modieuze kleding voor
u geshowd. Draagbare kleding van goede
kwaliteit tegen een scherpe prijs.

We denken nog niet aan het voorjaar, maar
het komt er wel aan en er is nu nog veel
keuze dus kom nu heerlijk kijken en passen
op uw gemak. U kunt zeker wat vinden!

Na de modeshow verwennen wij u voor
een klein prijsje met een broodje en
drankje.
Wij vinden het leuk als u komt, maar laat
het ons a.u.b. weten, in verband met aankoop broodjes en vleeswaren.

De H en A Mode is al bij vele van ons
bekend en de dames zijn opgeleid om u te
helpen en nemen daar alle tijd voor.

Opgeven via telf. Nr.: 071 3614198 of per
mail: henniemeeuwenberg@gmail.com.

U bent vanaf 10:45 uur van harte welkom in
het Trefpunt.
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Onze nieuwe ouderenadviseurs
Voor het eerst in Nederland! zijn ouderenadviseurs binnen de regio opgeleid. Vroeger moest
iemand die ouderenadviseur wilde worden, elke
keer naar Bergschenhoek reizen. Dat was met het
openbaar vervoer praktisch onmogelijk en zeer
tijdrovend. Immers ook met de auto moet men
minstens een uur rekenen om daar te komen en
meestal meer als het verkeer weer eens vast
stond op één van de snelwegen. Deze keer werden de cursusdagen in Hillegom gegeven en dat
was een stuk prettiger.
Behalve de algemene kennis over de wet en regelgeving waar wij allemaal mee te maken krijgen, werden ook deskundigen uit te regio bereid
gevonden om te vertellen wat zij deden en waar
rekening mee gehouden moet worden als iemand
een aanvraag wil indienen, ondersteuning wil vragen etc.

Eerst wordt samen met u gekeken wat u nodig
heeft, zodat u helder voor ogen heeft wat u nodig
heeft om weer goed te kunnen leven. Daarna
wordt er aangegeven met wie u contact kunt opnemen om de aanvraag te doen. Als u het heel
moeilijk vindt, helpen zijvanzelfsprekend, want het
invullen van formulieren is vaak behoorlijk lastig.
Als er een “keukentafelgesprek” komt, kan de
ouderenadviseur dat gesprek met u voorbereiden, zodat u niet onverwacht met vragen geconfronteerd wordt waarop u het antwoord eigenlijk
niet weet. Desgewenst kunnen zij ook bij dat keukentafelgesprek aanwezig zijn.
Dit is natuurlijk heel in het kort wat een ouderenadviseur kan doen. De komende tijd zullen er regelmatig stukjes komen, waardoor u mogelijk nog
een beter beeld krijgt waarvoor u hun om hulp
kunt vragen.

Op deze manier zijn onze ouderenadviseurs helemaal op de hoogte van zaken waar zij tegenaan
kunnen lopen. Welke zaken zouden dat zoal kunnen zijn?

Neem contact op als u ergens mee zit. Zij hebben
de cursus niet gedaan om het certificaat in te lijsten, maar om u te helpen. Wij hopen dat u ze
daartoe in staat stelt.
B. Mulder. Vz DBO

SAMEN KOKEN EN ETEN
IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 4 MAART 2019
Ondanks het slechte weer (regen en wind) werd de dis op maandag 4 februari jl. goed bezocht. Bij binnen komst werd iedereen getrakteerd op warme chocomel dit werd zeer op
prijs gesteld. I.p.v. de aangekondigde groentesoep als voorgerecht was door de koks besloten om gezien het weer toch maar te kiezen voor erwtensoep.
Op verzoek van de aanwezigen is er besloten om de volgende keer de heerlijke aardappelpuree met hachee te serveren.
De volgende datum is maandag 4 maart a.s. We nodigen de ANSV-leden die een vorkje
mee willen pikken, eenzaam zijn of voor de gezelligheid weer van harte uit, zich hiervoor
aan te melden.
Menu maandag 4 maart 2019
Voorgerecht
: Kippensoep
Hoofdgerecht
: Aardappelpuree met hachee
Nagerecht
: vla ?
Aanvang
: 12.00 uur
Kosten
: €5,Wij willen u vriendelijk verzoeken om u tijdig op te geven i.v.m. inkopen. U kunt dit doen
door een briefje in de brievenbus van de Wieken of het Trefpunt te doen, of een telefoontje of mail naar:
Ton Donders Tel.nr: 06-17618703 / 071-3614981 E-mail: ton.donders@casema.nl
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REGIOTAXI
Wij als seniorenbond ANSV worden regelmatig geconfronteerd met klachten over het
taxivervoer. Wat blijkt: Er komen weinig
klachten binnen. Mensen praten er wel veel
over, maar dienen niet/nauwelijks een klacht
in.
In het overleg met Regiotaxi Holland Rijnland
is dit uitvoerig aan de orde geweest. Wij hebben daarom voor u nogmaals de klachtenprocedure op een rijtje gezet:

KLACHTEN INDIENEN

Heeft u een klacht over de Regiotaxi? Bijvoorbeeld omdat u te laat bent opgehaald. Dient u deze klacht dan in bij de
Regiotaxi. Wanneer er iets misgaat, kan
dit vaak opgelost worden. Maar de vervoerder moet natuurlijk wel op de hoogte
zijn dat er iets misgaat.U kunt u klacht op
diverse manieren indienen.

U kunt bellen met de Klantenservice Regiotaxi Holland Rijnland: 0900 – 20 22
369
Wilt u een brief schrijven aan de Regiotaxi, dan kunt u die sturen naar:


Regiotaxi Holland Rijnland



Antwoordnummer 862



2160 VG Hillegom
(een postzegel is niet nodig)



In de taxi zijn REACTIEKAARTEN beschikbaar die u (kosteloos) kunt inzenden



U kunt gebruik maken van het klachtenformulier op :https://hollandrijnland.nl/
klachten-en-opmerkingen/.



U kunt uw klacht/ opmerkingen mailen naar: klachtenregiotaxi@hollandrijnland.nl.

Vergeet niet altijd uw pasnummer, de datum en het tijdstip van de rit te vermelden.
Hoe eerder u uw klacht meldt, des te eenvoudiger is het om te achterhalen wat er is gebeurd en wat er is misgegaan. Klachten ouder dan twee maanden kunnen helaas niet
meer in behandeling worden genomen,
Een kwartier vroeger of later
Als u de Regiotaxi boekt dan kan deze een kwartier vroeger of later komen dan de tijd die
u hebt opgegeven.
Voorbeeld; U wilt om 12.00 uur met de taxi vertrekken. De taxi kan dan tussen 11.45 uur
en 12.15 uur bij u voor staan. Is hij vroeger dan 11.45 uur, dan moet de chauffeur wachten
tot het tijd is(tenzij het u ook uitkomt om alvast te vertrekken). Is de taxi later dan 12.15
uur, dan is de taxi te laat en heeft u recht op een tegoedbon.
Ton Donders
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
De afgelopen maand merkte ik dat er veel echtparen zijn die het contact met één of meer van hun
kinderen zijn verloren. Variërend van desinteresse
tot slaande ruzie. En die hun testament met het oog
op deze situatie willen aanpassen. Het betreffende
kind moet onterfd worden.
Sinds 2003 bestaat letterlijk de mogelijkheid om
kinderen te onterven, in die zin dat ze geen erfgenaam meer zijn en dat ook nooit meer zullen worden. Indien zij een beroep doen op hun legitieme
portie, krijgen zij als schuldeiser een vordering op
de nalatenschap, ter grootte van de helft van hun
versterferfdeel (het erfdeel dat ze gehad zouden
hebben als er geen testament gemaakt was). Stel M
en V zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen en hebben twee kinderen A en B, en een vermogen van € 300.000. Als M overlijdt, laat hij dus €
150.000 na. Zijn vrouw V en kinderen A en B zouden
volgens de wet ieder 1/3 erven, ofwel € 50.000. Als
B onterfd is, bedraagt de legitieme van B derhalve €
25.000.
Vóór 2003 werd een onterfd kind die een beroep
deed op zijn legitieme portie alsnog erfgenaam,
waardoor je bij de afwikkeling van de nalatenschap
een hoop last van deze erfgenaam kon krijgen. Ook
bestond vóór 2003 de executeurafwikkelingsbewindvoerder nog niet, dus zat je echt
met dit kind aan de ''verdelingstafel". En met een
onterfd kind is het kwaad kersen eten…

Toch zijn de meeste mensen niet blij met deze
legitieme portie, waardoor kinderen toch nog de
helft van hun 'normale' erfdeel krijgen en willen
liever dat het betreffende kind helemaal niets
krijgt. Dat is echter in Nederland niet mogelijk:
het Burgerlijk Wetboek schrijft nu eenmaal voor
dat kinderen een wettelijk erfdeel (legitieme portie) minimaal dienen te krijgen. Dat is uitsluitend
niet het geval als een kind onwaardig wordt. Dan
bestaat er ook geen recht meer op de legitieme.
Onwaardig word je als je veroordeeld bent voor
(poging tot) moord op de ouders, of voor het vervalsen of verduisteren van het testament. Gelukkig komt dat vrijwel nooit voor.
Voorts denken mensen dat ze de legitieme kunnen omzeilen door schenkingen te doen aan de
andere kinderen, met wie de relatie nog wel
goed is. Ook dit helpt niet. De gedane schenkingen tellen mee voor de berekening van de legitieme portie. Dus onterven, met een clausule dat de
legitieme portie pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende, en een executeurafwikkelingsbewindvoerder die de nalatenschap
kan afwikkelen, is het maximale wat je eraan kan
doen om het gebrouilleerde kind buiten spel te
zetten.
Voor soortgelijke of andere vragen kunt u altijd
(vrijblijvend) een afspraak maken.

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) * 071-3640100 * ckruis@notariskruissweere.nl

Voor de bezorgers van ons maandblad
Volgende maand, eind maart alweer, staan de zakken met bladen voor u klaar in de gang in
het Trefpunt op 25 maart.
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Activitieiten

Maart 2019.

ANSV en

DBO
Tijd
9.00/13.30

Dag
Alle werkd,

Datum:
niet opdinsd.

Activiteit
Biljart inloop en soos

Accom.
Wieken

Alle
Maandag

werkdagen
11.

Biljart inloop en soos
vergadering DBO

Trefpunt 10 /tot 17.00
Trefpunt
10.00

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

4.
4.
11/25.
11/25
4/15/25
4 /11 / 18 / 25.
11.
5 /12 / 19 /26.
12.
19.
5 /12 / 19 /26.
5 /12 / 19 /26.
5 /12 / 19 /26.
6 / 13 / 20 / 27,
6.
13

Samen koken
Trefpunt
Samen eten
Trefpunt
Kaarten en meer
Trefpunt
Kunstgeschiedenis groep 1
Trefpunt
Kunstgeschiedenis groep 2
Trefpunt
Schilderen / aquarelleren
Wieken
Damesbingo
Wieken
Biljart competitie
Wieken
Fotografie
Trefpunt
Literaire leeskring
Wieken
Schilderen / aquarelleren
Trefpunt
Klaverjascompetitie
Wieken
Country line dance
Wielen
Tafeltennis,
Locatie Hs ter Duinstraat
Bestuursvergadering
Trefpunt
Bloemschikken
Trefpunt

10.00
12.00
13.30.
14.00
14.00
13.30
20.00
09.30
10.00
10.00
14.00
13.30
19.30
9.00
10.00
10.00

ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV

Woensdag
Woensdag

6 / 13 / 20 / 27,
6 / 13 / 20 / 27,

Bridge "Oudt Noordwijck"
Klaverjassen, sjoelen, koersbal

Wieken
Trefpunt

13.30
13.30

DBO
ANSV

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

6.
6 / 13 / 20 / 27,
6 / 13 / 27.
6 /13 / 20 / 27.

Postzegel ruilmiddag
Wandelvoetbal
Volksdansen
Cursus Windows 10 gevorderden

Wieken
13.30
SJC sportpark 13.30
Trefpunt
14.30
Trefpunt
19.30

ANSV
DBO
DBO
DBO

Donderdag
Donderdag
Donderdag

7 /14 /21 /28
7 /14 /21 /28
7 /14 /21 /28

Bridge "Oudt Noordwijck"
Gymnastiek
Haken en breien

Wieken
Trefpunt
Trefpunt

09.00
10.15
10.00

DBO
DBO
ANSV

Donderdag
Donderdag

14 /28.
28.

Bingo
Bowling

Trefpunt
Bowlingcentrum N'hout

14.00
14.00

ANSV
ANSV

Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

7 /14 /21 /28
1/8 /15 /22 /29.
1/8 /15 /22 /29.
1 /15.
9 /23.
9/23

Sport en Spel
gymzaal St ijntjesduinstr.
Frans conversatie
Wieken
Bridge "Oudt Noordwijck"
Trefpunt
Samen eten op vrijdag
Wieken
Biljart inloop
Trefpunt
Klaverjascompetitie
Trefpunt

19.00
10.00
13.30
12.00
13.00
13.30

DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO

Zaterdag
Maandag

9.
29. groep 1+2

Modeshow
Trefpunt
Kunstgeschiedenis met gastspreker Trefpunt

10.45
14.00

DBO
DBO

Vrijdag

30.

11.00

DBO

Modeshow

De Wieken

Inlichtingen betreffende de activiteiten in de Wieken en het Trefpunt
kunt u verkrijgen bij onderstaande telefoonnrs.
WN 071-7114334
Hennie Meeuwenberg 071-3614198
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Org.
DBO
DBO
DBO

16
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg

071-3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

06 25311680

info@ansv.nu

Penningm.:Ton Brakhoven

06-51562062

ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Bestuurslid bezoekersteam 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

Wil Steenvoorden

06-52407408

wil.steenvoorden@gmail.com

Pieter Verhoeven

06 22235762

pieterverhoeven@gmail.com

Froukje Vriezema

071-3616043

mevr_f_vriezema@ziggo.nl

Tiny van den Wollenberg

071-3621132

cvdw@ziggo.nl

Harm Meijers

071-3610604

hh.meijers@gmail.com

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Tiny van den Wollenberg

071-3621132

cvdw@ziggo.nl

Wil Steenvoorden

06-52407408

wil.steenvoorden@gmail.com

Ton Ouwehand

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Froukje Vriezema

071-3616043

mevr_f_vriezema@ziggo.nl

Cees Hamburger

071-3619954

cecohamburger@hotmail.com

Hennie Meeuwenberg

071-3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.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.
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Zeemanskoor Overal
Zaterdag 16 Februari om 2 uur was een geweldige middag in het Trefpunt ondanks het
prachtige weer. Als u er niet was dan heeft u veel gemist.

Het was geweldig. De mannen van het koor zongen heel veel bekende Zeemans- en Vaderlandse liederen, voor ons heel bekend. En met een drankje of een kopje koffie was het een
heel fijne middag, zeker voor herhaling vatbaar dus. Op bovenstaande foto ziet u hoe uitbundig er werd meegezonden.
Lees het maandblad van ANSV goed door want zaterdag 9 maart komt er 's morgens
vanaf 11 uur weer een geweldige modeshow, mis die niet
Tot ziens!

A. van Duin

Klaverjassen, een leuk
kaartspel, soms spannend .
Op woensdagmiddag staan
de tafels en liggen
de kaarten klaar voor een
middagje klaverjassen.
Het is een competitie waar
aan het eind van het seizoen
de winnaars bekend worden
gemaakt en verrast worden
met een beker en cadeaubon.
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Foto’s Coty Hamburger

Jonge gansjes in het water en lammetjes in de wei.
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