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  Patisserie en chocolaterie 

   

Banketbakken is een vak 

   Dat proeft u bij George Vis  

    Prins Bernhardstraat 49 

         Noordwijk 

       Tel. 071-3612974 

   Uitvaartverzorging 

    Begraven-cremeren  

 

 

        

 
Albert van den Berg   

Zoutmanstraat 37       Telefoon: 071-3616889 

2202 LM Noordwijk     Fax: 071-3624774 

                                 Admiraal-de Witt 

   Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis. 

     Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel. 

 

Ma t/m Do 07.00-17.30 

Vrijdag      07.00-

18.30 

Zaterdag   

07.014.00  

Vanaf 11 uur gebakken vis. 

 

   Gratis parkeren !! 

Krijn van der Bent 

Keurslager 

 

Verstand van lekker vlees. 

Probeer eens een maaltijd uit ons uitge-

breide  

Assortiment aan kant en klare maaltij-

den. 

  Meat ~~Meals 

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

 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 

tel. 071-3613558 

Joop Faase 
       Glas, Verf. Behang, en Lijsten  

 

 

 

 

         De Verfspecialist F.C. Lassooy 

            St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk 

                      Telefoon 071-3612352 
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Van de bestuurstafel 

We gaan in rap tempo, beste leden, naar de donkere 
dagen aan het einde van het jaar. Dat betekent ook 
dat er veel werk ligt te wachten. De nadering van de 
speciale dagen vergen veel  voorbereidingen. De Sint 
heeft laten weten dat zijn bezoek op donderdag   
30 november al in zijn agenda vermeld staat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het belooft weer een leuke, drukke maar ook  een ge-
zellige dag te worden. 
En dan drie weken later op 21 december de kerstvie-
ring.  We beginnen met een lunch, gevolgd door een 
kerstbingo. Voor de eerste keer dus geen kerstviering 
daar de belangstelling voor de viering snel achteruit 
ging. We gaan dus een kerstbingo organiseren waar 
uiteraard een kerstsfeer heerst. Voor deelname aan 
de lunch betaalt u 5 euro waarbij naast de lunch, een 
drankje is inbegrepen. De kerstlunch begint om half 
één en wordt klaargemaakt door Ton Donders. Wilt u 
deelnemen? Vul dan het formulier in op pagina 13 en 
deponeer dit in de brievenbus in het Trefpunt of in de 
Wieken. Wilt u het formulier zo spoedig mogelijk in-
dienen. Een verzoek aan de mensen die alleen aan de 
kerstbingo deelnemen, wacht u met het betreden van 
de zaal tot kwart voor twee. In ons programma staan 
vervolgens op tweede kerstdag de kerstbrunch in het 
Trefpunt, schrijft u a.u.b. vroeg in.  

Na de kerstdagen de traditionele Opa/Oma/
kleinkinderen bingo, waar ook senioren aan 
kunnen deelnemen. Een gezellige middag 
tussen de feestdagen, een periode waar vaak 
een beroep op de grootouders wordt gedaan 
omdat de ouders werken of andere verplich-
tingen hebben. 
Dit evenement zal plaats vinden donderdag 
28 december in het Trefpunt. Om half twee 
is de zaal open, om twee uur start de bingo-
master het spel. De dames van de bingocom-
missie zorgen weer voor leuke prijzen. 

Terugkijkend naar de maand oktober was er, 
naast de reguliere activiteiten, een senioren dag 
in de Oude Jeroens kerk. Er komt nogal wat bij 
kijken voordat zo’n evenement kan starten. Het 
benaderen van deelnemers, met of helaas soms 
ook zonder succes. Maar het resultaat mag er 
zijn. Ondanks de regen toch een behoorlijk aantal 
bezoekers. Om ca. vier uur werden de prijzen aan 

de winnaars van de fotowedstrijd uitgereikt. Ik 
moet zeggen dat er leuke en ook mooie foto’s bij 
waren. Elders in dit blad kunt u een verslag lezen. 
Wij vonden het in elk geval een geslaagde dag, 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 

 
Huwelijksjubilea. 

Op 27 november zijn de heer en mevrouw P. Barnhoorn-Zijp,  

van Leeuwenstraat 19, 2201 PB Noordwijk, 60 jaar gehuwd. 
 

Op 3 november zijn de heer en mevrouw Q. Smit– van Duin,  

L. Hellenberghof 15, 2201 XS Noordwijk 55 jaar gehuwd. 

Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en  

wensen hen nog vele goede jaren  
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Infomarkt georganiseerd door de Noordwijkse Ouderenbonden. 

Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zover, een infomarkt 

voor senioren, met aanbieders uit Noordwijk en omgeving.  

In de Oude Jeroenskerk werd een sfeervol aangeklede markt klaar gezet. 

Ca 25 kramen stonden rondom in de kerk voor de verschillende deelnemers, 

vanaf ca tien uur kwamen de verschillende deelnemers met de materialen die 

zij die ochtend nodig hadden. 

 Bij vertegenwoordigers van verschillende thema’s betreffende sport, welzijn, 

zorg-en diensten, 

activiteiten, veilig-

heid bij geldzaken, 

hulpmiddelen en 

uitvaart kon informatie ingewonnen worden. 

Bij de verschillende kramen kon u persoonlijke informatie krijgen 

over de vraagstukken die u bezig houden. Helaas was het weer ’s 

morgens slecht, ’s middags klaarde het wat op en werd het ook 

drukker. 

Hubo was aanwezig met veiligheidssloten, belangrijk voor de vei-

ligheid van senioren en prettig informatie te krijgen over betreffen-

de vraagstukken . 

                                            **** 

Door het slechte weer stonden de fietsen binnen in de 

marktruimte, bezoekers die een stukje zouden                                                                                 

willen  fietsen kregen die kans niet. De organisatie vond 

het risico te groot. De slechte bestrating en stenen die 

door het water glad  waren. maakte het onmogelijk. 

 

De vrolijk versierde ANSV kraam, waar de bestuursleden 

aanwezig waren. Op de tafel een schaal met lekkere hap-

jes, keurig verzorgd door Ton Donders en Coty Hamburger 

die een heerlijke taart had gebakken. De taart werd als 

prijs beschikbaar gesteld voor de winnaar van het sjoelen.

  

                                       

 

De schildergroep van Els van Meurs, geeft een demonstratie 

aquarelleren. Een bezigheid waar veel senioren een leuke 

vrijetijdsbesteding mee hebben. Soms met een geweldig mooi 

resultaat. 
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       Heeft u moeite met boodschappen halen of met koken,  

       de maaltijdendienst Noordwijk kan u hulp bieden. 

 

 

 

Ook aan de inwendige mens werd deze middag  gedacht. De 

erwtensoep gemaakt door Ton Donders werd uitgeschon-

ken  door Ria Verhoeven 

 

Van de sjoelbak werd gretig gebruik gemaakt, het sjoelen-

was toch moeilijker dan men dacht. 

Maar deze winnaar had een fantastisch aantal punten, met 

8 stenen 30 punten scoren. Dat werd door niemand over-

troffen. 

 

Het is nog even heel spannend. De foto’s, ingezonden voor de 

fotowedstrijd,  zijn nog bedekt. Cees Hamburger, voorzitter van 

de jury, geeft een toelichting op de fotowedstrijd. 

 

Aan het einde van de middag werden de prijzen door Thomas 

Steenvoorden  uitgereikt. De prijswinnaars staan op pagina 6 

vermeld. Enthousiasme bij de deelnemers en de juryleden 

heeft tot gevolg dat een volgende fotowedstrijd is aangekon-

digd met als onderwerp “winter” 
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Fotowedstrijd ANSV. Een aantal maanden geleden opperden wij het plan om een 

fotowedstrijd te organiseren. Het was een totaal andere be-

zigheid en het betrof ook een andere opzet dan wij normali-

ter gewend zijn. Waarbij wij ons de vraag stelden hoe pak je 

zoiets aan.  

De jury was al snel samengesteld, 

bereid werden gevonden Cees 

Hamburger en Janniko Peen-

Giezen. Toch zou het goed zijn om 

iemand met veel kennis betreffen-

de fotografie te vinden die ons met 

raad en daad zou kunnen bijstaan. 

Thomas Steenvoorden werd bena-

derd en bereid gevonden om zitting 

in de jury te nemen. 

Gespannen wachten wij de inzendingen af en dat liep in 

het begin best traag maar zo tegen het einde van de in-

zendtermijn, hadden wij 35 foto’s van 

21 deelnemers ontvangen. 

In 2 bijeenkomsten werden de foto’s 

beoordeelt en geselecteerd en de prijs-

winnaars uitgekozen. 

Alle drie de prijswinnaars hadden 

strandfoto’s, waarbij één foto duidelijk 

de beste was.  

  

   

     De uitslag:   Prijs: 

   Charles Callebout  Fotoafdruk 50X70, naar keuze, op hout, glas of staal 

   mevr. Witteman  Workshop fotografie of schilderen 

   Rian Meeuwenberg USB stick en fototasje 

   Elly van Wissen  selfiestick en fototasje 

   Adriaan Waal  Fototasje. 

   Met dank aan Thomas Steenvoorden, voor beschikbaar stellen van prijzen. 

   Alle deelnemers kregen een opvouwbaar boodschappentasje met ANSV logo.  

Bij deze nieuwe activiteit zijn zulke leuke reacties ontvangen, daarbij hebben we er zelf ook veel plezier 

aan beleefd zodat we besloten hebben om een vervolg fotowedstrijd te organiseren met als onderwerp 

 

Inzenden kunt u vanaf 1 november tot 1 maart 2018. U moet dan wel foto’s, maximaal vijf stuks, inzen-

den die in de tussenliggende periode gemaakt zijn. 

Zendt u w foto’s digitaal naar fotowedstrijd@ansv.nu of lever uw afdruk, 20X25 cm in bij receptie van 

De Wieken, Wassenaarsestraat 5, de receptie van het Trefpunt, Schoolstraat 2, of bij Foto van Kam-

pen, De Keuvel 2. 

                                  1e prijs 

 

2e prijs 

 

 

   3e prijs 

mailto:fotowedstrijd@ansv.nu
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         Beddenspecialist     Verkade  

                 Ruime keus in Seniorenbedden 

                   v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP 

                   Noordwijk  071-361266 

                    www.beddenspecialist.nl/verkade 

 

        Bedden 

     Specialist nl 

 

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas. 
 

Contributie ANSV:  € 20,00 per jaar 

Partner:    € 10.00 per jaar. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

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

adres. 

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

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

bij de Hema, korting bij slager Konijnenburg en de Beweegschool. 
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Spelmiddag 

Klaverjassen is een veel gespeeld kaartspel in Nederland maar zeker ook in Noordwijk. 

ANSV heeft ook een klaverjasclub. Deze speelt op woensdagmiddag in het Trefpunt. 

Om ook eens met deze club kennis te maken heb ik een middagje mee mogen spelen. 

Er werd gespeeld aan 5 tafels. Dat betekent dat er 20 leden aanwezig waren.  

Per maand wordt 5 euro betaald voor deelname. Dat is toch niet duur voor een mid-

dag gezelligheid! Loting bepaalt met wie je die middag speelt. Er wordt niet van tafel 

gewisseld, wel van ‘maat’. Na het 1e spel wisselen 2 spelers van plaats en ook na het  

2e spel wordt gewisseld zodat je met alle 3 tafelgenoten gespeeld hebt. De maat in het  

4e spel wordt bepaald door ‘boeren’. De klaverjasmiddagen staan onder de bezielende 

leiding van Trudie Stagge. 

Er wordt in competitieverband gespeeld. Aan het einde van het seizoen worden prij-
zen uitgereikt. 
De sfeer is heel goed en ontspannen. Geen mes op tafel. Dat bleek b.v. toen er een 
keer verzaakt werd. Er werd gewoon over gedeeld. Wilt u in deze gezellige samenstel-
ling mee klaverjassen? Geeft u zich dan op bij Trudie, tel. 06- 16415657.  

 Omdat ik toch daar was heb ik meteen gekeken hoe het er bij koersballen en sjoe-

len toeging. 

Op woensdagmiddag wordt in het Trefpunt ook koersbal gespeeld. Het spel lijkt op 

jeu de boules maar de ballen zijn groter. In de zaal wordt een koersmat uitgelegd 

waarop gespeeld wordt. Koersballen hebben een zwaartepunt dat er voor zorgt dat 

de bal zijn eigen ‘koers’ zoekt. Er wordt dus met een effect gegooid. Dit is een sport 

die, ook als u niet meer zo heel goed ter been meer bent, toch goed te doen is. Ook 

hier weer een gezellige sfeer. Halverwege de middag wordt pauze gehouden en is 

er gelegenheid voor een kop thee of koffie of een verfrissing. 

Ook koersbal wordt in competitieverband gespeeld. Er zijn ook 

hier prijzen aan het einde van het seizoen. Voor deelname aan 

de koersbalcompetitie betaald u 10 euro voor een heel seizoen.  

 

Er wordt ook gesjoeld op woensdagmiddag. Er staan 2 sjoelbakken en ook hier gaat het om 

het ‘echie’ Ook hier weer competitieverband. U mag dit zittend doen en hoeft dus niet de 

hele middag te staan! Eigenlijk een bezigheid die iedereen kan doen! Ook bij het sjoelen een 

contributie voor deelname, 10 euro voor een heel seizoen gezelligheid tijdens dit spel. Wilt u 

ook gezellig gaan sjoelen? Geef u dan op bij Aart Mulder, tel. 3649108  

 Bericht van overlijden. 

De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen: 

Mevr. A. Delfos– Rijsbergen  Biezenland 6  2201 JZ Noordwijk 

Dhr. W. Pesschier    Buurweg 18  2203 CL Noordwijk 

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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De Zeestraat , vervolg op het artikel in het oktobernummer. 

Achter ons huis op nr 8 hadden wij een erf en 

een tuin met appel- en perenbomen. Deze tuin 

was vrij toegankelijk. Het gebeurde dan ook 

dat schoolkinderen, vooral jongens, een appel-

tje pikte. Het lag toch voor het grijpen. Het lag 

tussen een wasserij (van Dam), houtzagerij 

(Berkhout) en een bollenbedrijf 

(Steenvoorden). In de winter als het ge-

sneeuwd had, schoven wij de sneeuw op het 

erf naar de kant zodat het erf ondergespoten 

kon worden als het vroor. De volgende dag 

konden wij dan heerlijk schaatsen zonder naar 

een ijsbaan te moeten. Ik was nogal kouwelijk 

en hield het daar nooit lang uit, maar thuis was 

het fijn. Je kon gewoon naar binnen als je het 

koud kreeg en wat 

warms kon drinken. Wij 

schaatsten op houten 

schaatsen die je met 

brede banden goed vast 

moest maken anders 

verloor je deze. Je 

maakte deze soms zo 

stevig vast dat je je voe-

ten bijna afbond en dan kreeg je ook koude 

voeten en werden ze gevoelloos.  

In de zomer was het heerlijk achter het huis. Je 

kon er goed ballen tegen de hoge muren en op 

je handen staan. Voor de kleintjes was het een 

veilige speelplek. We moesten wel oppassen 

dat zij niet via de achteruitgang de tuin uitlie-

pen.   . 

Bij onze naaste bu-

ren (de familie van 

Dam), die een fijn-

wasserij hadden, 

mocht mijn moeder 

de was ophangen 

in hun tuin en in de 

winter in de strijk-

kamer daar hier-

voor bij ons geen 

plaats was.  

 

Moeder Versteege 

Ik kreeg dan het verzoek om de was op te 

hangen of af te halen, waarbij mijn moeder 

steevast zei “Ik kom je straks helpen”. Nu 

je begreep wel dat zij nooit kwam, alleen 

als ik klaar was en meestal de was ook 

had gestreken. Ik kreeg hiervoor van de 

buurvrouwen, die wij altijd met tante aan-

spraken, de gelegenheid. In de strijkkamer 

stond een grote vouwtafel, een mangel, 

diverse strijkplanken en een vierkante ka-

chel met een brede rand. Hierop werden 

de strijkijzers in diverse grootte geplaatst.  

Met een dikke doek om het handvat moest 

je er eentje vanaf nemen en op afstand 

van het gezicht bepalen of het heet ge-

noeg was om te gebruiken. Indien dit zo 

was ging het strijkijzer over een doek wel-

ke met kaarsvet was ingewreven zodat het 

ijzer schoon en glad was om mee te strij-

ken. Hier heb ik dus mijn eerste strijkles-

sen gekregen hoe ik met overhemden, 

bloesjes en rokken om moest gaan. Later 

op de huishoudschool kwam ik met de  

jonge leerkracht, die deze lessen gaf, nog-

al eens in conflict omdat zij het volgens mij 

niet goed vertelde dat ik tegen mijn moe-

der zei “Ze mag er wat van zeggen als zij 

in haar leven net zoveel gestreken heeft 

als ik. Voor het eindexamen maakte het 

niets uit, ik slaagde met lof ondanks dat op 

mijn rapport stond dat ik te veel verzuimde 

dat het mijn moeder de opmerking ontlokte 

“Wat heb je er eigenlijk geleerd, die twee 

aardappelen koken had ik je ook wel kun-

nen leren. 

De Zeestraat is de Zeestraat niet meer. 

Vanaf de winkel op nr. 12 tot aan de jon-

gensschool is alles afgebroken. Op die 

plek staat nu een appartementengebouw. 

Ons oude huis op nummer 8 staat er nog 

steeds. Op nummer 12 waar wij in 1960 

gingen wonen is nu verbouwd tot vier ap-

partementen. De winkel en kantoorruimte 

werd een appartement. De ingang voor het 

bedrijf is dichtgebouwd  en van de twee 

woonlagen werd elk een appartement ge-

maakt.  
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Samenwonen was niet aan de orde. Dat bete-

kende “hokken” en dat had toen een heel nega-

tieve klank. Je kan het je nu niet meer voorstel-

len. Samenwonen 

is heden ten dage 

heel normaal. Er 

zullen weinig stel-

len zijn die vanuit 

hun ouderlijk huis 

trouwen. Zij wo-

nen meestal al 

jaren samen. Een 

oudere dame 

waar ik gewerkt 

had kwam bij ons 

op de Schapedel 

op bezoek. Toen 

zij het naambordje 

bij de deur zag met mijn eigen naam erop met 

die van Jan zei ze “Anneke dat moet je niet 

doen, de mensen denken dan dat je hokt”. Maar 

ik zei, “velen weten niet eens met wie ik ge-

trouwd ben, en mijn eigen naam weten ze meest 

Alle broers en zusters hebben fijne herin-

neringen aan beide woningen in de Zee-

straat.   

 

Ik was de eerste die trouwde. Binnen het-

zelfde jaar trouwde ook Willy en twee jaar 

later Thea De zusjes Versteege             en 

Leonieke.  

Ik heb er toen niet 

bij stilgestaan wat 

dit voor mijn jonge-

re broers en zusje 

betekende. Nog 

maar kort geleden 

zei Harry dat hij het 

maar niets vond dat 

wij trouwden, hij 

vond het ongezel-

lig. Hij was het zo 

gewend dat er altijd 

wel iemand van de 

meiden thuis was die voor het een en an-

der zorgde. Wij trouwden nu eenmaal van-

Naar aanleiding van het succes op 2de Kerstdag 2016 en 2de Paasdag 2017 zijn Aart en ondergetekende weer van plan om ook 
dit jaar weer een Kerstbrunch te organiseren op dinsdag 2de Kerstdag in het Trefpunt. Wij nodigen alle senioren van ANSV die 
zich eenzaam voelen of alleen zijn, of die voor de gezelligheid een vorkje willen mee prikken zich aan te melden voor deze 
brunch. In het maanblad van december staat een antwoordstrook als u hiervan gebruik wilt maken. Gezien het beperkt aantal 
plaatsen ± 40 personen, kunt u zich nu ook al opgeven .  
U kunt uw naam en adres + betaling in een envelop afgeven in de Wieken of Trefpunt. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden 
bij Ton Donders:071-3614981 / 06-17618703 of per mail: ton.donders@casema.nl 
 

Na het succes van het Kerstdiner 2016 en de Paasbrunch 2017 organiseert de ANSV ook dit jaar weer de mogelijkheid voor 

haar leden die zich eenzaam voelen, alleen zijn of voor de  gezelligheid met elkaar een zeer uitgebreide Kerstbrunch te ge-

bruiken.  

De kerstbrunch bestaat uit warme en koude gerechten o.a.: 

Diverse luxe broodjes   Diverse soorten beleg 

Soep     Salades 

Gebakken aardappelen  Diverse groenten 

2 soorten vlees    Nagerecht 

Koffie/thee/melk/karnemelk  2 gratis consumpties 

         Kosten € 12,50 

In het maandblad van december wordt er uitgebreider ingegaan op de Kerstbrunch en een opgavenstrook. Als u nu al besluit 

om deel te nemen aan de Kerstlunch. Neem dan contact met me op. Ton Donders: tel.nr. 071-3614981 / 06-17618703. 

U kunt dit ook doen, door een briefje met uw naam en betaling in een envelop en deze deponeren in de brievenbus van 

Wieken of Trefpunt. Inschrijfformulier vindt u op pagina  13. 

® Anneke van Ruiten-Versteege 

KERSTBRUNCH 

DINSDAG 26 DECEMBER  in het Trefpunt      

mailto:ton.donders@casema.nl
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Rijbewijskeuring 

 
Op maandagmorgen kunt u door dr. Kamerling  
gekeurd worden in het Trefpunt.  
Telefonisch te bereiken op nr. 071-5728434  
voor het maken van een afspraak. Leden van een  
Ouderenbond, betalen voor de keuring  
klein rijbewijs € 20, groot rijbewijs (vrachtauto) € 30,00.  
 

                                       

 

  
 

 

Beste mensen, 
Zoals jullie misschien wel weten heb ik, in samenwerking met Hennie, geprobeerd om  
de dagtochten weer nieuw leven in te blazen. We hadden 3 dagtochten uitgezocht: 
- Rondje Noord-Holland 
- Tiengemeenten 
- De Breierij (deze op verzoek) 
 

Gezien de geringe belangstelling hebben we ze alle 3 moeten cancelen. 
Er is 1 tripje doorgegaan, die naar de Intratuin in Ter Aar. 
 

Gezien bovenstaande heb ik besloten om me terug te trekken uit de  
reiscommissie. 
Ik wens iedereen het allerbeste en we zullen elkaar gerust nog wel eens  
zien in het Trefpunt. 
  
Met vriendelijke groet, 
Olga Klene 

 
Rommelmarkt  

Dinsdag 17 oktober was men al vroeg druk 

bezig in het Trefpunt. Ton Donders kwam 

de tafels om half tien klaar zetten voor de 

eerste rommelmarkt in het Trefpunt. 

Om half elf werden de tassen en dozen uit 

gepakt en de eerste tafels gereed gemaakt 

De eerste belangstellenden kwamen vanaf  

twaalf uur  en liepen langs  de kramen  in 

de hoop iets voor hun gading te vinden. 

Tot ca vier uur bleef men binnenlopen. 

Na vier uur werd het tijd om de overgeble-

ven spullen in te pakken en dat was, zoals 

u op de foto kunt zien, soms best wel een 

intensieve taak.  

Het was niet super druk maar wel voor 

herhaling vatbaar. 
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SAMEN KOKEN, samen eten 
IN HET TREFPUNT 

 
 
 
Na het vieren van het 
Leidens-Ontzet met : 
wittebrood met haring en 
hutspot met braadworst 
+ijs met warme kersen 
gaven de aanwezigen aan 
om op de eerst volgende 
(Samen koken) maandag  

wel trek te hebben in Boerenkool stamppot. 
ANSV wil dan ook weer graag alle senioren die zich 
eenzaam voelen of alleen zijn, of die alleen een vork-
je willen meepikken, uitnodigen om de maandelijkse 
kookbijeenkomsten bij te wonen en eventueel te hel-
pen. 
We koken op elke eerste maandag van de maand. 
Voor november is dat maandag 6 november a.s. 
We beginnen  om 10.00 uur met de voorbereidingen 
zodat we om 12.15 uur kunnen gaan eten. 

Maaltijd maandag 6 november 
 

Voorgerecht : Groentesoep 
Hoofdgerecht : Boerenkool met rookworst 
Nagerecht  : vruchten 
Kosten   : €5,00 
 

In decembermaand valt de eerste maandag op 4 
december een dag voor pakjesavond. 
Maaltijd maandag 4 december 
 

Voorgerecht  : Soep van de Sint 
Hoofdgerecht : Suprise schotel 
Nagerecht   : Zwarte Piet verrassing 
Kosten  : €5,00 
 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u tijdig op te ge-
ven i.v.m. inkopen van de etenswaar. U kunt dit doen 
door een briefje in de brievenbus van de Wieken of Tref-
punt te stoppen, of een telefoontje of mailtje naar: 
Ton Donders 
Tel: 06-17618703  / 071-3614981 
E-mail: ton.donders@casema.nl 

 

 

KERSTLUNCH 

DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 

Op donderdag 21 december houden we de jaarlijkse kerstlunch dit keer niet gevolgd door een gezamenlijke Kerst-

viering maar door een KERSTBINGO. We kregen steeds meer vragen om een KerstBingo te organiseren i.p.v. een 

gezamenlijke Kerstviering. In Noordwijk zijn er veel initiatieven m.b.t. kerstvieringen. ANSV wil hier graag op in-

spelen. 

We starten met de Kerstlunch om 12.00 uur en om 14.00 uur met de Kerstbingo . Het is wel belangrijk dat u zich 

voor de Kerstlunch vooraf opgeeft en betaald. U kunt dit doen door onderstaande strook ingevuld en voorzien 

van de betaling  te deponeren in de brievenbus in de Wieken of Trefpunt. U kunt ook de envelop  afgeven aan een 

bestuurslid tijdens de activiteiten. 

De kerstlunch zal bestaan uit: 

Soep / luxe broodjes / koffie-thee-melk-karnemelk    Kosten: €5,00 

    Duidelijk aangeven waarvoor u inschrijft 

————————————————————————————————————————————————- 

Deelname kerstlunch  en / of  kerstbrunch, informatie pagina 11 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Aantal personen:……………………………………………………………………………………………………….. 

Betaald      €……………. 
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De Blauwe tram in Noordwijk  

Op vrijdag 17 november a.s. zal Jan Willem 
Oosting  u op een boeiende wijze meenemen 
op de Blauwe tram die 75 jaar lang in Noord-
wijk heeft gereden. Hij zal dit doen in  

De Wieken, Wassenaarsestraat 5.  
Aanvang is om 14.00 uur. 

Tijdens deze “tram-rit” neemt hij u aan de 
hand van foto’s en ander verzameld materi-
aal mee om u een beeld geven hoe dat toen 
was en hoe het nu is. Hierbij wordt op 
een mooie manier duidelijk hoe ingrij-
pend Noordwijk hier en daar is veran-
dert.  
En waar er nu nog steeds in het huidige  
straatbeeld te zien is dat er in het verle-
den een tram heeft gereden. Een mooi 
voorbeeld is de vorm van de leiwilgen 
in de Voorstraat. En herkent u de tram-

De gezamenlijke ouderenbonden nodigen 
u van harte uit om deze interessante 
“tram-rit” mee te maken. In de pauze 
wordt u door ons getrakteerd op een kop-
je koffie, thee of een glaasje fris.  

 

Tot vrijdag 17 november in De Wieken om 
14.00 uur. 

 

Jan Willem Oosting, werkte o.a. bij de 
Nederlandse Spoorwegen en is een wa-
re treinen liefhebber. Hij heeft een zeer uitgebreide kennis van treinen en ook van de Blau-
we Tram.  
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KLACHTENFORMULIER 

WMO Voorzieningen, Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. 
 

Naam: ………………………………………………… …………………………………………………………………. 

 

Adres: …….………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode:  ………………Woonplaats………………….. ……..   Telefoonnr.: ……………………… …… 

  

Huishoudelijke hulp Organisatie:……………………………………………………………………………………... 

Klacht:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Hulpmiddelen 

Klacht:……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Vervoer/ pasnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruikt u dan a.u.b de achterkant van  

dit formulier.  

Dit formulier kunt u inleveren bij Ton Donders, ook bij activiteiten aan een aanwezig bestuurslid. 

Eventueel kunt u uw klacht ook deponeren in de ANSV brievenbus in De Wieken of het Trefpunt. 
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            Activiteiten  november 2017 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 

Woensdag 1. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 8. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Tafeltennis Hs ter Duinweg 10.00 DBO 

Woensdag,  1/8/15/22/29 Bridge voor beginners Trefpunt 10.00 DBO 

Woensdag 1. Postzegel ruilmiddag De Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag,  1/8/15/22/29 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 13.30 DBO 

Woensdag,  1/8/15/22/29 Klaverjassen, sjoelen, koersb. Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 1/8/15/22/29 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 1/8/15/22/29 Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Donderdag 2/9/16/23/30 Bridge "Oudt Noordwijck" De Wieken 09-00 DBO 

Donderdag 2/9/16/23/30 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 2/9/16/23/30 Klaverjas competitie De Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 9. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 23. Bowling Bowling N'hout 14.00 ANSV 

Donderdag 30. Sintbingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 2/9/16/23/30 Galm sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag 3/10/17/24 Franse conversatie groep 2 Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 3/10/17/24 Omgaan met tablets Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag 3/10/17/24 Computer/laptop ondersteun. Wieken 11.00 DBO 

Vrijdag 10/24. Samen eten Wieken 12.00 DBO 

Vrijdag 3/10/17/24/. Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 11/25. Klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 11/25. Biljart inloop / soos Trefpunt 13.30 DBO 

Maandag 6/13/20/27 Computer inloop Trefpunt 9.30 DBO 

Maandag 6/13/20/27 Schilderen/aquarelleren De Wieken 9.30 DBO 

Maandag 13. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 6. Samen koken Trefpunt 10.30 ANSV 

Maandag 6. Workshop kaarten maken Trefpunt 10.00-16.00 ANSV 

Maandag 6. Samen eten. Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 6/13/20/27 Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 6/20. Kunstgeschiedenis groep 1 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 13/27. Kunstgeschiedenis groep 2 Trefpunt 14.00 DBO 

Maandag 6. Sieraden maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 13/27 Knutselmiddag Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 13. Damesbingo De Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28. Competitie biljart Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 14. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 21 Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28. Franse conversatie groep 1 Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28. Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 7/14/21/28. Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28. Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 7/14/21/28. Country Line Dance Wieken 19.30 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:  
 

Tiny van den Wollenberg Coördinator:   071-3621132 cvdw@ziggo.nl 
Froukje Vriezema      071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 
Ton Ouwehand       071-3618638 floriston@hetnet.nl 
Cees Hamburger       071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 
Dick van der Gugten      071-8884884 gugten1947@gmail.com 
Berend Ike        071-3612370 berend.ike@gmail.com 
 
Ouderenadviseurs:  

Ton Donders  Coördinator    071-3614981 ton.donders@casema.nl 
Tiny van den Wollenberg      071-3621132 cvdw@ziggo.nl 
Cees Hamburger       071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 
Hennie Meeuwenberg      071-3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl 
 
 

Web-master:  

Henriëtte van der Gugten     071-8884884 ANSV.secretaris@gmail.com 

Webadres:  WWW.ANSV.NU 

 

Facebook  pagina: 

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

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

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

de facebookpagina..  

Ledenadministratie:   

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

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

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas. 
 

Contributie ANSV:  € 20,00 per jaar 

Partner:    € 10.00 per jaar. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

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

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

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

Konijnenburg en de Beweegschool. 

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

Vanaf 1 januari 2018 betaald u €20,- en echtparen €30,- 

 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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Namens de redac-

tie: dank aan  

Coty Hamburger 

Cees Hamburger 

Rian Meeuwenberg 

en  

Richard v. Egmond 

Voor het beschik-

baar stellen van het 

fotomateriaal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

            


