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Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel.; 071-3646222  

www.admiraaldewitt.nl 

Gratis parkeren!! 

 

Krijn van der Bent 

     Keurslager 

Verstand van lekker 

 

 

Meat ~~Me 

 

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk, 2071-3612720      

www.vanderbent.keurslager.nl 

 

  

 
 

Joop Faase b.v. 

Televisie-en radiospeciaalzaak 

Koelkastenen 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 

    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 

 

Vanaf 11uur gebakken vis 

 

Probeer eens een maaltijd  

uit ons uitgebreide assortiment  

aan kant en klare maaltijden 

Ma t/m Do 07.00-17.30 

Vrijdag  07.00-18.30 

Zaterdag  07.00– 14.00 

 

     

Joop Faase 
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Van de bestuurstafel 

Enige tijd geleden kwamen wij een leuk gezegde tegen: 

“Verschaft april mooie dagen, dan moet de maand mei de last 

dragen”.  

Maar wij hopen natuurlijk op een mooi voorjaar, begrijpen best 

dat het af en toe moet regenen (liefst ’s nachts) en wachten 

alles maar geduldig af. Volgende maand verdwijnt de “R” uit 

de maand en dan hopen wij te mogen genieten van mooi en 

prettig weer.  

Op het moment dat ik dit 

schrijf is de hemel trouwens 

egaal blauw, geen wolk te 

bekennen en de tempera-

tuur al enkele dagen, vooral 

voor het voorjaar, hoog is. 

Maar zoals het gezegde 

aangeeft het kan zo maar 

weer veranderen. 

De maand mei is in aantocht, de laatste maand van het sei-

zoen. Er zijn nog enige activiteiten die in de zomermaanden 

doorgaan maar grotendeels kunnen de deelnemers genieten 

van, hopelijk mooi weer. Lekker vakantie vieren of genieten 

van het Noordwijkse strand, duinen of boulevard. Of een leuke 

interessante reis maken. Er zijn prachtige natuurgebieden 

waar het niet alleen mooi is maar waar ook de zon overdadig 

schijnt. 

Mocht het erg warm worden dan is het erg belangrijk dat u 

voldoende drinkt en niet teveel in de zon gaat zitten. Als u 

graag buiten zit dan kunt u beter in de schaduw gaan zitten of 

’s morgens vroeg of tegen een uur of vijf naar buiten gaan. Het 

is trouwens belangrijk dat u buiten komt zodat u voldoende 

vitamine D ontwikkeld wat belangrijk is voor uw botten 

In de komende zomermaanden zijn de accommodaties weer 

drie weken gesloten. De Wieken van 22 juli t/m  

11 augustus, het Trefpunt van 12 aug t/m 1 September.  

 

Het blad wordt gemaakt voor drie maanden, mei/

juni en juli.  

Het nieuwe seizoen starten we met een blad voor 

twee maanden namelijk augustus/september. In 

dat blad wordt weer een overzicht gegeven van 

alle activiteiten welke door ANSV en het DBO 

georganiseerd worden.  

Het blad augustus/september is dus een  

bewaarblad. 

Op pagina 5 staat een stukje over het gebruik 

van de Vuurtorenpas. Het lijstje is inmiddels uit-

gebreid, voor u als lid van een seniorenvereniging 

is het belangrijk om het artikeltje te lezen.  

 

Voor de leden die een computer hebben maar 

daar weinig mee doen, hoewel men dat wel graag 

zou willen, is er het volgende seizoen een moge-

lijkheid om wat meer over het werken met een 

computer te leren. Het gebruik van een computer 

is bijna 

noodzaak, 

aangezien 

instanties 

zoals de 

belasting-

dienst be-

richten via 

digid digi-

taal gaat 

versturen. 

Wel zo pret-

tig om dan zelf uw computer te bedienen.  

 

Op pag. 5 kunt u 

lezen wanneer de 

cursus zal star-

ten. 

 

Momenteel heeft onze penningmeester geen 
gelegenheid om zijn werk voor ANSV uit te  
voeren.  
We hebben Jan Hoek bereid gevonden om de 
functie van Ton waar te nemen en stellen dit 
bijzonder op prijs. 

Mocht u de contributie nog niet hebben voldaan 
( betaald) dan heeft u gelegenheid om op 1 mei 
van 10 tot 12 of van 2 tot 4 uur een bezoek te 
brengen aan het Trefpunt en daar uw contributie 
te voldoen. 

Hennie Meeuwenberg. 

 

Tot de zomersluiting is het mogelijk deel te 

nemen aan het klaverjassen, kaarten maken  

en meer ……. in het Trefpunt.  

3 



 
SAMEN KOKEN EN ETEN 

IN HET TREFPUNT 
MAANDAG 13 MEI 2019 

 
De maanden maart en april lieten zich kenmerken door zeer wisselende weersomstandigheden.  
Prachtige dagen werden afgewisseld met zeer koude dagen en zelfs vorst in april. En telkens komt dan de 
vraag: wat gaan we eten , tijdens de maandelijkse  “samen eten activiteit”. Op verzoek van Aart gaan we 
nog eenmaal proberen met een winter/voorjaars menu. 

We nodigen de ANSV-leden die een vorkje 
mee willen prikken, eenzaam zijn of voor 
de gezelligheid weer van harte uit, zich 
hiervoor aan te melden. U ziet dat het niet 
de eerste maandag van de maand is . Op 
verzoek van een aantal vaste bezoekers is 
uitgeweken naar de 2de maandag van de 

maand.  
Een aantal trouwe bezoekers heeft namelijk een lang vakantieweekend 
op dat tijdstip. 
 
Aart zal op deze maandag (13 mei) het koken alleen voor zijn rekening nemen, daar ik afwezig ben. 
   
 
Menu maandag 13 mei 2019 
 
Voorgerecht  : soep van Aart 
Hoofdgerecht  : rode kool / aardappelen / balletje van Krijn 
Nagerecht   : toetje van Aart 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om u tijdig aan te melden i.v.m. het doen van boodschappen. 
U kunt dit doen door Aart even te bellen: 
 
Aart Mulder 
Tel.nr.: 06-5107886  /  071-3649108 

Contributie 2019 

Het is al weer bijna halverwege het jaar 2019, veel leden hebben de contributie al betaald maar er zijn 

nog enkelen die nog niet betaald hebben. Als u dit blad snel krijgt zou u misschien op 1 mei in het Tref-

punt betalen. Daar zijn we aanwezig van 10  tot 12 uur  en van 2 tot 4 uur  

U kunt uw contributie ook betalen op NL14 INGB 0007090565,  t.n.v. A.N.S.V. 

Wilt u s.v.p. bij de betaling van de contributie uw lidnummer(s) of huisadres vermel-

den!!!! 
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Nieuwe computercursus Windows 10 basis cursus  

We zijn van plan om weer een nieuwe basiscursus Windows 10 te starten. Daarom willen wij weten of 

daar voldoende belangstelling voor is. Bij voldoende belangstelling gaan we begin oktober 2019 starten. 

U kunt zich nu alvast, zie onderaan het telefoonnummer, voor deze cursus opgeven.  

Wat inhoudelijke informatie over de cursus: 

Voor de Windows 10 basiscursus zal, afhankelijk van de wensen en vaardigheden van de cursisten, de 

Windows 10 basisbegrippen en eventueel voor de iets gevorderde gebruikers uitgebreidere lesstof wor-

den aangeboden.  

De eerste avond zal voornamelijk bestaan uit het kennismaken met elkaar en het inventariseren van de 

vaardigheden van nu en de gewenste te leren vaardigheden van de cursisten voor de toekomst.  

De cursus wordt gegeven op woensdagavond in het Trefpunt, aanvang ½ acht. De cursus zal uit zes 

avonden van ca anderhalf uur per avond bestaan. De prijs voor deelname is 60 euro. 

De Windows 10 basiscursus wordt gegeven door Mansja Sengers. Hij is een geroutineerde docent en wil 

u in ongeveer zes lessen de meest belangrijke feiten leren om zodoende het besturingssysteem van uw 

computer goed onder de knie te krijgen.  

Wilt u deelnemen aan de cursus meldt u aan bij: 

Hennie Meeuwenberg, tel. 071-3614198,emailadres henniemeeuwenberg@gmail. 

Of deponeer uw aanmelding, middels een briefje, in de brievenbus van ANSV  

in De Wieken of het Trefpunt 

Tip:  

Een optimaal resultaat krijgt u zeker als u alles wat er op de cursusavond  

wordt verteld ook nog eens thuis oefent. 
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Twee maanden geleden was mijn kandidaat-notaris 

aanwezig bij het Alzheimer Café in Sassenheim om 

mensen te woord te staan over levenstestamenten. 

Vorige maand gaf ik bij K & O Oegstgeest een drukbe-

zochte workshop over ditzelfde onderwerp, en aan-

staande donderdag was ik te gast bij Stichting Welzijn 

Ouderen in De Wieken in Noordwijk voor een lezing 

over – u raadt het al – levenstestamenten. Het levens-

testament is 'hot'.  

Daarom vat ik in deze column de belangrijkste aan-

dachtspunten en meest gestelde vragen nog maar 

even samen. 

Is een levenstestament een soort testament? NEE!!! 

Het kan niet genoeg herhaald worden: het zijn twee 

heel verschillende akten. Een testament is een wilsbe-

schikking voor de situatie ná overlijden. Hoe wil je je 

nalatenschap verdeeld hebben.  

Een levenstestament is eigenlijk een uitgebreide vol-

macht voor de situatie dat je NIET overleden bent, 

maar wel wilsonbekwaam geworden, door dementie of 

door coma of anderszins. Voor die situatie kan eigenlijk 

alles geregeld worden.  

Wie krijgt een volmacht voor de medische dingen, wie 

voor de financiële zaken, euthanasie (of juist niet), wat 

moet er met de woning gebeuren als je opgenomen 

wordt in een tehuis, wat met je inboedel en je huisdie-

ren? Mogen er schenkingen gedaan worden en zo ja 

aan wie en hoeveel? Mag je vermogen belegd worden, 

en zo ja hoe? Wil je nog evenementen bezoeken, of 

naar de schoonheidsspecialiste? Wilt u graag een be-

paalde krant blijven lezen (als dat nog mogelijk is), mu-

sea of concerten bezoeken? Wie houdt er toezicht op 

de gevolmachtigde? Wat als uw kinderen onderling 

ruzie krijgen? Enzovoorts. 

Voor die situatie kan eigenlijk alles geregeld 

worden. Wie krijgt een volmacht voor de me-

dische dingen, wie voor de financiële zaken, 

euthanasie (of juist niet), wat moet er met de 

woning gebeuren als je opgenomen wordt in 

een tehuis, wat met je inboedel en je huisdie-

ren? Mogen er schenkingen gedaan worden 

en zo ja aan wie en hoeveel? Mag je ver-

mogen belegd worden, en zo ja hoe? Wil je 

nog evenementen bezoeken, of naar de 

schoonheidsspecialiste? Wilt u graag een be-

paalde krant blijven lezen (als dat nog moge-

lijk is), musea of concerten bezoeken? Wie 

houdt er toezicht op de gevolmachtigde? 

Wat als uw kinderen onderling ruzie krijgen? 

Enzovoorts. 

Voor sommige mensen zijn deze keuzes te-

veel van het goede. Of ze hebben al wilsver-

klaringen via hun huisarts of via de Vereni-

ging voor Vrijwillig Levenseinde (VVVE) ge-

maakt. Dan zou je ook met een volmacht 

voor de vermogensrechtelijke zaken kunnen 

volstaan.  

Ook een volmacht die alleen voor de vermo-

gensrechtelijke zaken geldt (dus verkoop van 

de woning, beschikken over de banktegoe-

den enzovoorts) kan ingeschreven worden bij 

het Centraal Levens Testamenten Register. 

Dit is belangrijk omdat zo altijd duidelijk is 

wat de laatste akte geweest is die u gemaakt 

heeft. 

Zijn ze ook weer te wijzigen later? Uiteraard. 

We zetten alles er precies  in zoals u het nú 

graag wilt, maar mocht u van mening veran-

deren dan kunt u het levenstestament aan-

passen of een volmacht intrekken. 

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

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) c071-3640100 
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  Activiteiten Mei 2019. ANSV en DBO   
 Dag Datum Activiteit Accommodatie Tijd Org. 

Alle werkdagen niet op dinsdag morgen Biljart inloop en soos De Wieken 9-13.30  DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop en soos Trefpunt 10-17.00 DBO 

Maandag 13. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 13. Samen koken Trefpunt 10.00 ANSV 

Maandag 13. Samen eten Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 13/27. Kaarten en meer Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 13. Damesbingo Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28 Biljartcompetitie Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 14. Fotografie Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 21. Literaire leeskring Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28 Klaverjascompetitie Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28 Country- Line-Dancing Wieken 19.30 DBO 

Woensdag 1/8/15/22/29 Tafeltennis                    Locatie achter Maria ter Zee  kerk 09.00 DBO 

Woensdag 1. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 1. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 22. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Bridge "Oud Noortwijck"            vrije inloop    Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 1/8/15/22 klaverjassen/sjoelen/koersbal Trefpunt 13.45 ANSV 

Woensdag 29. Prijsuitreiking Spelmiddag Trefpunt 13.00 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Wandelvoetbal Sportpark SJC 13.30 DBO 

Woensdag 1. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Volksdansen Trefpunt 14.30 DBO 

Donderdag 2/9/16. Gymnastiek Trefpunt 10.15 DBO 

Donderdag 2/9/16/23/30 Haken en breien Trefpunt 10.00 ANSV 

Donderdag 9/23. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 23.                       Bowling+ prijsuitreiking                         Bowling centrum  N'hout 14.00  ANSV 

Donderdag 2/9/16/23. Sport en Spel    Gymzaal StijntjesDuinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag 3/17/31 Samen eten Wieken 12.00 DBO 

Vrijdag 3/10/17/24/31 Bridge "Oud Noortwijck"             vrije inloop    Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 11/25. Biljarten en soos Trefpunt 13.00 DBO 

Zaterdag 11/25. Kaverjascompetitie Trefpunt 13.30 DBO 

  Activiteiten Juni 2019. ANSV en DBO   
Maandag 24 Kaarten en nog meer Trefpunt 14.00 ANSV 

Dinsdag 11 Fotografie Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 18 Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 4/11/18/25 Zomercursus schilderen/aquarell. Trefpunt 14.00 DBO 

Woensdag 4/11/18/25 Biljartcompetitie Wieken 10.00 DBO 

Woensdag 5. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 19. Bloemschikken Trefpunt 13.30 DBO 

Woensdag 5/12/19/26 Wandelvoetbal Sportpark SJC 13.30 ANSV 

Woensdag 5/12/19/26 Klaverjassen/sjoelen/koersbal Trefpunt 14.30 DBO 

Woensdag 5/12/19/26 Volksdansen Trefpunt  DBO 

Donderdag 6/13/20/27 Gymnastiek Trefpunt 10.15 DBO 

Donderdag 6/13/20/27 Haken en breien Trefpunt 10.00 ANSV 

Donderdag 6 Bingo Wieken 14.00 KBO 

Donderdag 20 Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 6/13/20/27 Sport en spel Stijntjesduinstraat 19.00 DBO 

Vrijdag 14,18 Samen eten Wieken 12.00 DBO 

Maandag  17 Bestuursvergadering DBO 10.00 DBO 
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   Nieuwe Fotowedstrijd 

   Foto van Kampen  
Samen met 

 ANSV Noordwijk 

            Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging 

Het thema is: Beweging 

Stuur uw mooiste foto’s in, er zijn fraaie prijzen te winnen. 

Inzenden vanaf heden tot 15 mei 

Naar fotowedstrijd@ansv.nu 

Voor de wedstrijdregels zie de website: 

www.ansv.nu 

Op het tabblad ‘fotowedstrijd’ vindt u onderaan de wedstrijdregels. 
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   Activiteiten  Juli   ANSV   en   DBO   

Maandag 15/29   kaarten en nog meer  Trefpunt  14.00  ANSV 

Woensdag 3/10/17/24  klaverjassen    Trefpunt  13.30  ANSV 

Donderdag 4/11/18/25  Haken en breien   Trefpunt  10.00  ANSV 

Dinsdag 4/11/18/25  Zomercursus schilderen/aquarell. Trefpunt  14.00  DBO 

Donderdag 4   Bingo     Wieken  14.00  KBO 

Donderdag 18    Bloemschikken   Trefpunt  10.00  ANSV 

Woensdag 5/12/19/26  Wandelvoetbal   Sportpark SJC  13.30  DBO 

Woensdag 5/12/19/26  Klaverjassen/sjoelen/koersbal Trefpunt  13.30  ANSV 

Woensdag 5/12/19/26  Volksdansen    Trefpunt  14.30  DBO 

Woensdag       3                                    Bestuursvergadering  Trefpunt  10.00  ANSV 

  



Vuurtorenpas 

Met de vuurtorenpas ontvangt u als lid van de oude-

renbonden 20% korting op de consumptieprijzen bij 

de buurtcentra De Wieken en Het Trefpunt. 

De vuurtorenpas is voor leden van de ouderenbon-

den en voor de vrijwilligers en donateurs van Welzijn 

Noordwijk beschikbaar.  

Als lid van ANSV kunt u de vuurtorenpas aanvragen 

bij Hennie Meeuwenberg via voorzitter@ansv.nu 

Hoe werkt de Vuurtorenpas? 

Om te betalen in de buurtcentra De Wieken en Het Trefpunt,  stort u een geldbedrag op de vuur-

torenpas. Dit kan aan de kassa van beide centra, zowel contant als met uw pinpas. U stort mini-

maal € 5,00 en maximaal € 50,00. Als het bedrag te laag is, kunt u weer aanvullen bij de kassa 

van de buurtcentra. 

Op vertoon van de Vuurtorenpas kunt u ook korting ontvangen bij de volgende 

ondernemers: 

 HEMA Hoofdstraat 41;  

 10% korting (met uitzondering van het restaurant en al afgeprijsde artiklelen) 

 Slager Knijnenburg, Sint Jeroensweg 6; 10% korting 

 Verfspecialist Lassooy, Sint Jeroensweg 20; 10% korting 

 Bloemen en plantenshop Jose, Boerenenburgerweg 1; 10% 

 Schoonheidsspecialiste Jaqueline Paaijmans,tel. 06 4531 4434; 5% korting  

 Zwembad Binnenzee Nieuwe Zeeweg 165: 

• € 0,50 korting op koffie en thee tijdens zwemmen op dinsdagochtend 

• 10% korting op het ontbijt iedere 1e dinsdag van de maand 

• 5% korting op het abonnement 

 

 

 

Rijbewijskeuring 

Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden door dr Kamerling in het Trefpunt, Schoolstraat 2. U kunt 

telefonisch een afspraak op 06-22947548. Leden van de Ouderenbonden betalen voor de keuring klein 

rijbewijs € 20,00, groot rijbewijs (vrachtauto) € 30,00. 

Bent u 75 jaar dan dient u elke 5 jaar gekeurd te worden.  

Start u de procedure voor verlening van uw rijbewijs 5 maanden voor uw verjaardag i.v.m. de drukte 

bij het CBR.  
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Hoe gevaarlijk is een scootmobiel? 

Naar aanleiding van het fatale ongeluk met de Stint 

bakfiets stuurden verschillende opmerkzame gebrui-

kers van een scootmobiel e-mails naar de onafhanke-

lijke technisch onderzoeker, de heer P. Coppes die het 

technisch systeem van de Stint naar aanleiding van 

het fatale ongeluk onder de loep nam. Zij maakten 

zich zorgen omdat het systeem van de Stint ook in 

verschillende typen scootmobiel wordt gebruikt. Kas-

sa (consumentenprogramma BNN)  dook in de cijfers 

en bestempelde de scootmobiel  zelfs als het gevaar-

lijkste vervoermiddel op de Nederlandse wegen. Hoe 

gevaarlijk is de scootmobiel? 

Verdubbeling percentage dodelijke ongeval-

len met de scootmobiel. 

Naar aanleiding van een analyse van cijfers 

concludeerde Kassa dat het aantal mensen dat een 

dodelijk ongeluk krijgt met een scootmobiel in zes 

jaartijd verdubbeld. Ook het aantal mensen dat op 

spoedeisende hulp terechtkwam steeg fors. 

Rijvaardigheid van scootmobilist 

 

 

 

 

 

 

 

De grote vraag is natuurlijk: hoe komt dit? 

Ook zijn scootmobielen relatief instabiel. Je valt mak-

kelijk wanneer je een stoep op–afrijdt. 

Of als je door een kuil of oneffenheid rijdt. De instabi-

liteit is vooral bij scoots met drie wielen goed merk-

baar.  

Iedere nieuwe scootmobilist zou eigenlijk een rijvaar-

digheidstraining moeten volgen maar dat gebeurt he-

laas lang niet altijd.  

Volgens Veilig Verkeer Nederland is het niet 

weten waar de gevaren zitten en hoe je pre-

cies met dit voertuig om moet gaan zeker een 

oorzaak van veel ongevallen, veel ongevallen 

komen voort uit stuurfouten van de bestuur-

der. 

Onlogisch gas-remsysteem 

Maar er is meer aan de hand. Volgens de 

heer P. Coppes zit in veel scootmobielen de-

zelfde gas-remtechniek als in de Stint, afkom-

stig van dezelfde fabrikant en met dezelfde 

bedieningsproblemen. Net als bij de Stint, 

moet je bij veel types scootmobielen de rem 

loslaten om tot stilstand te komen. Dit is te-

genstrijdig met de menselijke grijpreflex. 

Als je eerst zou moeten nadenken dan zou je 

reactie veel te laat zijn. Zo is het met remmen 

precies hetzelfde. Als we in beweging zijn en 

er gebeurt iets wat ons doet schrikken of  

paniek veroorzaakt, dan is ons reflex vastgrij-

pen, want we willen houvast hebben. 

 

De Bloemen tocht, helaas voor de laatste 

keer gereden. Het was een leuk uitje, soms 

met flinke regenbuien maar dat mocht de 

pret niet deren. 

Wegens gebrek aan bestuursleden kan men  

deze tocht niet meer te organiseren. Dit tot 

grote teleurstelling van de deelnemers. 
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Puzzelrubriek 

Bij onderstaande puzzel streept u de gevonden woorden door. Als u alle woorden hebt gevonden blijven 

er een aantal letters over. Van die letters kunt u een zinnetje vormen. 

 B O U L E V A R D O D P S H T 

O A G E W E S T N N O T I U O 

E T R V O E T B A L E N R R R 

K L A P P E N Z R O L N E E E 

E A R S I N N E T A E A N N N 

N S T R A T S I S N N K E L K 

K O E R S B A L L E N E K E L 

V S C H I L D E R E N R S E I 

K A M P I O E N S C H A P E M 

L T L O S E N E O O M N O O M 

A I M L E M A I L M O E R N E 

S R E E E E I L O P E S T E N 

 S E T N R N A E Z E E S O M E 

E N S N P N D P O T C O U R S 

M E C E Z A D E L I E L R E T 

E R H L N F L G M T N K E H E 

N E A E F A R D E I T T K C O 

T D K O L O M I B E R N E S K 

R O E J I E O R I E M A B O S 

K U N S T R U B R I E K O O K 

Adel atlas  ballen  bar   beker    bloem  boeken  

bern bos  boulevard   bridge  cent   centra   competitie 

 cours  doelen   draf    email    gewest   huren 

 kampioenschap   kantklossen  kelk    klappen   klassement 

 klimmen  koersbal   koetsen   koken     kolom   kook 

 kunstrubriek    leken   moed    roei    ouderen  

 pal   polen   prees    riem     rib   satire  

 schaken schermen   schilderen   sirene   sjoelen   sport  

 stem  start   schaken                strand  tennis    tour  

 toets   Top   Torenklimmen  traag   turnen            vallen 

 voetbal zand    zeilen   
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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 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 

Harm Meijers       071-3610604 hh.meijers@casema.nl 

Ton Ouwehand       071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Wil Steenvoorden      06-52407408 wil.steenvoorden@gmail.com 

Pieter Verhoeven      071-3611282 pieterverhoeven@gmail.com 

Froukje Vriezema      071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

Herman Wamelink      06-10763579 hermanwamelink@gmail.com 

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  

Wil Steenvoorden      06-52407408 wil.steenvoorden@gmail.com 

Ton Ouwehand       071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Froukje Vriuezema      071-3616043 mevr_f_vriezema@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          Facebookpagina:   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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Lente in Noordwijk 

Foto’s, Cees  en Coty Hamburger 


