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 Joop Faase b.v. 
Televisie—en radio speciaalzaak 

Koelkasten en wasautomaten 
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 

Tel.: 071-3613558 
  

 Glas, Verf. Behang, en Lijsten  

    Uitvaartverzorging 

      Begraven-cremeren  

Albert van den Berg   

Zoutmanstraat 37       Telefoon: 071-3616889 

2202 LM Noordwijk     Fax: 071-3624774 

A. van den Berg 

                            

   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  

 

Krijn van der Bent 

Keurslager 

 
 Probeer eens een maaltijd  

uit ons uitgebreide assortiment 

aan kant en klare maaqltijd 

Verstand van lekker vlees. 

De Verfspecialist F.C. Lassooy 

            St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk 

                      Telefoon 071-3612352 

Meat ~~Meals 
Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,  

071-361272      www.van der Bent.nl 
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Joop Faase 



 

Van de bestuurstafel 

Landelijk is de Ouderen dag vastgesteld op de eerste 

vrijdag in oktober. Daar besteden de Ouderenbonden 

gezamenlijk aandacht aan. Onze keus was echter niet 

de vrijdag maar de zaterdag hierna. 

 

Uitgenodigd waren Crescendo, de keuze die het orkest 

muzikaal maakte was grandioos. Het trio Peter Blanken 

en de kinderen academie onder leiding van Herma van 

Piekeren. De middag begon, in de ontvangstruimte, 

met een kopje koffie of thee met een heerlijke bon-

bon. Het orkest beet de spits af met leuke, bekende 

muziek. Uitstekend, met een praatje door de dirigent, 

aangekondigde liedjes.  
 

Tijdens het aanpassen van het toneel speelde het com-

bo Peter Blanken, het  Kleijnkoor academie sloot het 

optreden af. Het Kleijnkoor Academie heeft als doel 

jongeren te stimuleren en creatief ontwikkelen van 

hun muzikaal en cultureel bewustzijn.  

Het was een leuk groepje. 
 

 Na afloop kon men een consumptie met een bitterbal 

nuttigen tijdens een gezellig samenzijn in de ont-

vangsthal.  Deze middag werd georganiseerd door  

de Drie Bonden in samenwerking met het Fonds 1818. 

Het vele werk dat is verzet maakte dat we 

terug kunnen kijken naar een zeer geslaagd 

evenement. 
 

Halverwege de maand oktober toen  we aan 

het blad werkten, was het prachtig weer en 

ook de vooruitzichten waren zeer gunstig. 

Fijn als u van mooie weer hebt genoten, dat 

betekent dat u leuke dagen hebt gehad en 

ook belangrijk dat u Vitamine D opbouwt. 

Vitamine D is belangrijk voor uw botten te-

vens voelt u zich dan veel prettiger.  
 

De komende winter kunt u nog genoeg binnen zitten. 

Dat heeft ook zijn charme, lekker bij de warme kachel, 

wat mij betreft met een mooi of interessant boek. Je 

hebt op een gegeven moment geen idee hoe laat het 

is. 

  

Natuurlijk kunt u, tijdens winter, deelnemen 

aan de vele activiteiten, mensen ontmoeten 

en prettig bezig zijn. De Ouderen bonden 

organiseren veel activiteiten in het Trefpunt 

en De Wieken. Is uw voorkeur bewegen, 

sport of wandelen, schilderen, knutselen, 

fotograferen of lezen en niet te vergeten: 

kunstgeschiedenis. U ziet er is keus genoeg. 

Het is prettig om iets om handen te hebben. 

Het houdt uw hersenen actief en u voelt 

zich veel prettiger. Kortom u kunt zelf veel 

doen voor uw welzijn. 
 

We hebben inmiddels de derde fotowed-

strijd afgesloten met het onderwerp “Het 

mooiste plekje”. De mooie inzendingen 

maakten het extra moeilijk om winnaars uit 

te kiezen. De keuze van de prijswinnende 

foto’s werd gemaakt uit het in totaal van 64 

foto’s die door 25 mensen waren inge-

stuurd.   

Op 1 november ’s avonds worden de 5 prijs-

winnaars en de 5 aanmoedigingsprijzen in 

de winkel van Foto van Kampen bekend ge-

maakt. In de volgende uitgave van dit blad 

laten wij de winnaars en genomineerde, 

met hun soms bijzondere reden waarom dit 

voor hen ‘het mooiste plekje’ was, zien.   

 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere te Noordwijk 

De regeling van de legitieme portie blijft ieders ge-

moederen bezighouden. Op 31 juli jl. deed het Hof 

Amsterdam uitspraak in een hoger beroep dat inge-

steld was door een erfgenaam wiens zus onterfd 

was door hun moeder (Notamail 5 oktober 2018 

nummer 235).  

De zus had een beroep gedaan op haar legitieme 

portie. De erfgenaam vond (onder meer) dat de be-

perking van hun moeder in haar vrijheid een testa-

ment op te maken, een inbreuk was op de rechten 

van de mens, onder verwijzing naar het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 1 Eer-

ste Protocol EVRM). 

Het Hof heeft het hoger beroep van de erfgenaam 

verworpen. Volgens het Hof is de wetgever bij de 

handhaving van de legitieme portie uitgegaan van 

de volgende grondslagen: 

- de overtuiging dat  aan kinderen een deel van de 

nalatenschap van hun ouders toekomt;                     

- door de preventieve werking van de legitieme wor-

den veel familiemoeilijkheden voorkomen;            

- de bescherming van kinderen tegen bevoordeling 

van een willekeurige derde, maar ook van het ene 

kind boven het andere. Reden waarom de wetge-

ver de ongewenste gevolgen van het subjectieve 

oordeel van de erflater, dat soms sterk beïnvloed 

kan worden door emoties van tijdelijke aard, tot 

op zekere hoogte behoort te beperken door het 

handhaven van een aanspraak van de kinderen op 

een breukdeel van de waarde van de nalaten-

schap; 

- - het voorkomen dat door afschaffing van de le-

gitieme portie de gevallen toenemen waarin het 

testament wordt aangetast op grond van het 

ontbreken van verstandelijke vermogens; 

- de bescherming van oudere kwetsbare personen 

doordat de legitieme portie een grens stelt aan 

de mogelijkheden van beïnvloeding door een 

derde ten behoeve van zichzelf; 

- het bevorderen van een gelijke behandeling van 

de eigen kinderen, en 

 (deels) bescherming van de gemeenschap 

door te voorkomen dat een kind dat is ont-

erfd omdat het een nietsnut is en op ander-

mans zak leeft, van gemeenschapsgelden 

leeft. 

Het Hof leidt hieruit af dat de regeling van de legi-

tieme portie ertoe strekt het algemeen belang te 

dienen. De doelstellingen van de legitieme portie 

dienen als zwaarwegend te worden aangemerkt.  
 

Met het oog daarop heeft de wetgever het nodig 

geacht om een inbreuk te maken op het recht van 

een erflater om bij testament over zijn nalaten-

schap te beschikken. In casu brengt de inbreuk 

met zich dat de erflaatster zonder enige beper-

king heeft kunnen beschikken over haar ver-

mogen en dat de legitimaris een vordering heeft 

op de erfgenaam die is beperkt tot 1/4e deel van 

de waarde van de nalatenschap.  

Vragen over de legitieme portie of andere (erfrechtelijke) zaken? Naast de doordeweekse openingstij-

den is mijn kantoor ook op zaterdag 3 november a.s. van 10.00 – 14.00 uur geopend voor korte vragen.  

Graag wel vóóraf een afspraak maken. 

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

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

******************* 
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Rijbewijs verlenging 

Voor verlenging van uw rijbewijs kunt u op maandagmorgen vanaf 10 uur in de Wieken terecht bij dr Ka-

merling. U dient eerst een formulier “Eigen Verklaring” in te vullen en een afspraak maken bij dr Ka-

merling, telefoonnummer 071-5728434. Leden van een Ouderenbond betalen voor klein rijbewijs € 

20,00, voor groot rijbewijs (vrachtwagen) € 30.00. 



 

SAMEN KOKEN EN ETEN 

IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 5 NOVEMBER 

Na de start op maandag 1 oktober met de viering van het Leidens ontzet met haring en witte brood, met 
hutspot en klapstuk, gaan we ons weer verheugen op de  winterkost. Maar  terwijl  ik dit schrijf is het bui-
ten nog 23 graden, wie praat er nu al over winterkost? 
We nodigen de ANSV-leden die een vorkje 
mee willen prikken , eenzaam zijn of voor 
de gezelligheid weer van harte uit .op 
maandag 5 november a.s. 
 

Menu maandag 5 november 2018 
        
Voorgerecht : verrassing 
Hoofdgerecht : Boerenkool met worst 
Nagerecht  : vla 
Aanvang  : 12.00 uur 
Kosten  : €5,00 
 
I.v.m. het doen van inkopen , graag van te 
voren aanmelden, bij Ton Donders, 071-
3614981 of  
06-17618703 

 
 
 
 
 
 
Op maandag 3 december a.s.(huisgemaakte 
erwtensoep), aanvang 12 uur. 
 

 
 
 
 
 

 
ATTENTIE 

 
Noteer alvast 20 december in uw agenda. Op 20 decem-
ber vieren we de Kerst met een kerstlunch , gevolgd door 
de KERST-BINGO. Meer hierover in het volgende maand-
blad 
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Nationale Ouderen dag 2018  

Op 6 oktober organiseerden de Noordwijkse Ouderenbonden in samenwerking met Fonds 
1818 een gezellige middag in de Muze. 

Om 13:30 uur liep de ontvangstzaal helemaal 
vol. Voordat de optredens begonnen was er 
namelijk voor iedereen een kopje koffie of 
thee met een heerlijke bonbon. 

Om twee uur ging de zaal open en toen ieder-
een een plaatsje in de zaal gevonden had be-
gon Harmoniekapel Crescendo met het pro-
gramma. De stemming zat er al snel in want 
de muzi-

kanten wisten iedereen te vermaken met oudhollandse 
liedjes als ‘Kleine Greetje uit de polder’, ‘Langs het tuin-
pad van mijn vader’ en ‘Ome Jan’ (die de hele familie 
meenam op vakantie maar waarvan hij dat betaal-
de????). Er werd gezellig mee gezongen. Tussendoor 
speelde het orkest een aantal mooie muziekstukken.  

Daarna was het de beurt aan Jazz trio Peter van Blan-
ken met een swingend intermezzo. 

Tot slot was er een optreden van Kleijnkoor Academy 
o.l.v. Herma van Piekeren. De jongeren uit deze kweek-
vijver voor muzikaal en cultureel talent gaven een ge-
weldig optreden.  

Tijdens het borreluur na deze fantastische optredens 
speelde het Jazz trio op de achtergrond. 

De ‘ouderen van Noordwijk’ hebben genoten van een 
prachtige middag. 

Ali van Duin 

   ***   ***   ***         

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas: 

Contributie ANSV: € 20,- 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  en uw adres vermel-

den. 

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

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

bij slager Knijnenburg en de Beweegschool. 

  

 6 



 

 

7 

 

 



 

In de afgelopen week, begin oktober, werd ik gebeld door medewerker 

van Huis ter Duin met de vraag of we weer in aanmerking wensten te ko-

men voor toegangskaarten voor de feestelijke middag voor ouderen in 

Huis ter Duin. Daar is natuurlijk maar één antwoord mogelijk, dat is ja 

graag.  

Wij kunnen rekenen op 100 kaarten en inmiddels hebben wij als Bonden 

afgesproken om deze kaarten alleen aan leden van de Bonden toe te zeg-

gen. 

Om het allemaal zo eerlijk mogelijk uit te voeren kunt u 

per lid slechts 1 kaart krijgen.  
 

Vanaf 5 november kunt u de kaarten bestellen tel. 071-3614198. Af te halen in het Trefpunt. 

Voor uw agenda. 

 

Tijdens de maanden november en december wij-

ken wij nog wel eens van af van de reguliere agen-

da. Zo ook dit jaar.  

 De Sint komt ons ook dit jaar weer bezoeken, in de 

agenda van de Sint staat op 29 november een be-

zoek aan het Trefpunt vermeld. Vanaf half twee is 

de zaal open en maken we er met 

de Sint en Zwarte Pieten weer een 

gezellige middag van. 

Dan nog op 6 januari de nieuwjaarsbijeenkomst, vanaf kwart over 1 wensen wij el-

kaar een heel goed 2019 als iedereen voorzien is van een glaschampagne met of 

zonder bubbels brengen wij een toast uit op een voorspoedig en gelukkig nieuw-

jaar. 

Als dan halfweg januari de dagen p de gewone wijze gaan verlopen is dat ook weer 

prettig. 
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Puzzel uitslag 

U dacht misschien het is vergeten maar nee hoor. Iets later dan onze plannen waren, gaan we de win-

naars bekend maken. Dat doen we donderdag 8 november voor aanvang van de bingo. De bingo begint 

om twee uur, de prijsuitreiking is dan kwart voor twee. 

 



 

Voorkom zakkenrollen of diefstal van uw tas 

1. Draag uw portemonnee altijd dicht bij uw lichaam. 

2. Neem zoveel geld mee als u nodig hebt. 

3. Gebruik uw pinpas voor grote bedragen. 

4. Gebruik een stevige tas. 

5. Zorg dat uw tas altijd dicht is. 

6. Draag uw tas met de schouderriem om uw schou-

der en nek.  

7. Zorg dat de tas voor u hangt. Doe de sluiting op uw 

lichaam. 

8. Begint er iemand tegen u te praten die u niet kent? 

9. Laat u niet door anderen afleiden. Dieven zijn vaak 

met twee personen. 

10. Let extra goed op uw spullen op plekken waar veel 

mensen zijn. 

11. Gaat u kleren of schoenen passen in een winkel? 

 Let dan goed op uw spullen. 

12. Maak uw tas niet vast aan het stuur  van uw fiets 

en doe uw tas niet in de mand van uw fiets of  

           Rollator. Zorg dat u zicht hebt op uw tas.  

Een dief gebruikt alleen spullen die voor hem waarde-

vol zijn, kijk daarom in de buurt van waar u bent be-

stolen. 

Kijk of uw bankpas of creditcards er nog zijn. 

Doe altijd aangifte! 

Doe altijd aangifte als uw portemonnee of tas gesto-

len is. Bel meteen met uw bank als er een pas weg is 

en vraag of de bank de pas blokkeert. 

De politie kan alleen de daders van uw gestolen spul-

len opsporen als u aangifte doet. 

U kunt op twee manieren aangifte doen: 

1.Maak een afspraak via telefoonnummer 0900-8844. 

2. Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar  

 www.politie.nl/aangifte. 

Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. 

Noteer het kenteken van een verdachte auto of het 

signalement van een verdachte persoon. 

Blijf rustig, neem geen risico's! Meld uw naam, uw 

woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand 

is. 

 Tips om diefstal te voorkomen. Wat te doen bij diefstal! 

Bellen met politie                      Hulp en informatie via internet 

Politie-spoed   112                   www.politie.nl 

Voor doven en slechthorenden   0900-8112                  www.slachtofferhulp.nl 

Geen spoed, wel politie?    0900-8844                   www.meldmisdaadanoniem.nl 

Voor doven en slechthorenden  0900-1844 

Informatie en aangifte doen   0900-8844 

Voor doven en slechthorenden  0900-1844 

   

Bericht van overlijden. 

De afgelopen maand zijn ons het volgende leden ontvallen: 

Mevr. H. Koemans- Haak  Groot Hoogwaak 179     2202 TX  Noordwijk 

Mevr. J. Admiraal- den Heijer Q. van Uffordstraat 31  2202 NC Noordwijk 

Mevr. B.J. Kuyper-Lucassen Groot Hoogwaak 1   2202 TJ Noordwijk 

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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De particuliere verhuur in Noordwijk        

na de tweede wereldoorlog.  

Elk jaar in het voorjaar komen vele bussen met vooral 

ouderen Noordwijk en de Bollenstreek bezoeken. Het 

mooie weer kan al ruim voor de Pasen beginnen. De 

bollenvelden en het Keukenhof staan in de weken van 

Pasen tot Pinksteren in volle bloei en het is een lust 

voor het oog om dit alles te bewonderen. Je ziet dan 

ook dat velen stoppen bij de 

bloeiende velden om hier-

van een foto of film te ma-

ken. Zij verblijven enkele da-

gen in de Bollenstreek en 

overnachten ook vaak bij 

particulieren. De particulie-

ren verhuur van kamers is 

de laatste twintig jaar sterk 

teruggelopen. Maar in de 

vijftig, zestiger en zeventiger 

jaren kwam dit sterk in op-

komst om enkele kamers te 

verhuren en zo het gezinsin-

komen te vergroten. Nu is het normaal dat je als je ge-

trouwd bent en een baan hebt deze aanhoudt. Toen 

was het de gewoonte dat je huisvrouw werd.  Al waren 

er wel bij die vooruitstrevend waren en buitenshuis ble-

ven werken. Maar zo gauw er kinderen kwamen, was 

het toch de vrouw die haar baan opgaf om voor de kin-

deren en het huishouden te zorgen. Velen onder ons 

hebben kamers verhuurd. Het was inschikken en men 

was een deel van z’n privacy kwijt, maar daar stond ten-

slotte wel wat tegenover.  

Als men het aandurfde om een huis te kopen en de prijs 

hiervan aan de hoge kant vond, werd al snel gezegd 

“maar je verhuurt toch?” Men ging er gewoon van uit 

dat ieder dit deed die een huis kocht. En zo werden de 

huizenprijzen opgedreven. Met een woningtekort en 

een groeiend gezin stond je met je rug gewoon tegen 

een muur. Eigenlijk is er wat dat betreft weinig veran-

derd. De huizenprijzen zijn nog steeds hoog en moeten 

beide partners een betaalde baan hebben om alles fi-

nancieel rond te breien 

In juli kwamen de eerste badgasten. Dat wa-

ren meestal Duitsers. Aad van Rooijen die uit 

Voorschoten kwam trouwde op 31 mei 1960 

met Willem Passchier. Zij hadden een huis in 

de Julianastraat gekocht. Het was een prachti-

ge dag. Het was de laatste dag dat de blauwe 

tram naar Noord-

wijk reed. Voor haar 

begon het seizoen 

meteen dat jaar. In 

juli kwamen de eer-

ste badgasten. Dat 

waren meestal Duit-

sers. Zij had geen 

Duits geleerd, maar 

met handen en voe-

ten werd toen de 

conversatie ge-

voerd. Op deze ma-

nier kwam je al  een 

heel eind met al dat vreemde volk in je huis. 

Voor deze mensen werd ƒ6,50 p.p.p.n. be-

taald. (Dat is nu nog geen € 3,00).Dit was in-

clusief ontbijt. Er werd wel verwacht dat hier-

bij roomboter werd gegeven. Dit vond ze toen 

een leuke business. Zij kochten een paar bed-

den erbij en sliepen gedurende deze periode 

in het bijgebouwtje dat hiervoor door haar 

man geschikt was gemaakt. Ze had dat Noord-

wijkse virus overgenomen. Er verscheen een 

stukje in het Noordwijkse krantje dat de VVV 

personen zocht die de bussen met toeristen 

onder konden brengen die bij hen gereser-

veerd hadden. Dat leek haar wel wat. Via deze 

werkzaamheden hebben wij elkaar later leren 

kennen.  

De gasten werden door be-

middeling van het VVV, 

waarvan dhr. Rovers direc-

teur was, ondergebracht. Dit 

werd met behulp van wijk-

hoofden gedaan.  
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In Noordwijk binnen was dit mw. Marie Steenvoorden. 

Noordwijk aan zee was verdeeld in vier wijken die 

door de dames Aad Passchier, Clara van der Zalm, Kor-

tekaas en Rijnbeek gedaan werden. Bij de laatste 

kwam in de wijk een Herr Schäfer met een bus met  

34 personen. Hij wilde met hen naar een restaurant, 

maar er was niets meer vrij, omdat hij niet gereser-

veerd had. Daarom vroeg hij aan mw. Rijnbeek of zij 

een mogelijkheid zag. Zij bood toen aan om voor deze 

mensen te koken, wat door hem meteen werd geac-

cepteerd. Zij zou een vergoeding krijgen van ƒ 6,-- p.p. 

voor een drie gangen diner. Dit heeft zij enkele malen 

gedaan. Daarna zei ze tegen hem dat de vergoeding 

hiervoor wat hoger moest zijn gezien de kosten die  

ze maakte. Dit ging niet volgens hem. Daarom is zij 

hiermee gestopt om te koken voor de gasten. Wegens  

gezondheidsredenen later is zij opgehouden met  

Zimmer mit Frühstück en heeft mijn man het onder-

brengen van de gasten overgeno-

men. Ik was daartoe niet voor in de 

gelegenheid omdat de kinderen te 

klein waren. Toen mw. Kortekaas 

stopte, werden deze werkzaamhe-

den overgenomen door dhr. Albert 

de Haas. Het was niet altijd eenvou-

dig. Iedere wijk had ongeveer 50 

bedden en als er minder personen 

in de bus zaten was het altijd een 

geschipper om het zo te verdelen 

dat degene die verhuurde toch te-

vreden was. Ieder zat tenslotte met 

grote kosten en wilde in deze tijd 

zoveel mogelijk verhuren. Voor ons 

als wijkhoofd begon dit een paar 

dagen van tevoren als wij wisten 

hoeveel er kwamen. Dan werden de 

kaartjes in orde gemaakt met de naam van de gast en 

de naam en het adres waar de gast naar toe ging. Als 

de bus bij het VVV gebouw op De Grent zich meldde, 

werd het betreffende wijkhoofd gebeld. Die ging dan 

de bus ophalen en ging mee om de mensen de weg te 

wijzen naar het adres waar zij naar toe moesten. Van 

het geld dat hiermee werd verdiend werden vaak ver-

beteringen aan het huis gedaan zoals het verplaatsen 

van het toilet,  

die in die tijd meestal in de keuken uitkwam 

en/of het maken of verbeteren van een dou-

cheruimte. In september begonnen de scho-

len weer en daarmee waren ook weer de no-

dige kosten gepaard. Ook mijn moeder ging 

in de zestiger 

jaren verhu-

ren. Wij spra-

ken geen van 

allen Duits.  

Maar ook 

door ons werd 

met handen en voeten gecommuniceerd, 

wat wel eens tot een Babylonische spraak-

verwarring leidde en er veel gelachen werd.  

In het begin was je al blij als je koud stro-

mend water in de slaapkamer had. Men was 

nog niet zo veel lux gewend en “op vakantie 

gaan” kwam toen pas 

in voor de gewone 

man/vrouw. Door 

medewerking van een 

groepje meisjes die 

een week bij ons wa-

ren, ben ik toen naar 

Duitsland gegaan om 

de taal te leren. 

Hiermee werd de 

communicatie sterk 

verbeterd. Wij woon-

den in een ruim huis, 

maar we waren dan 

ook met 12 personen. 

Dus ook in deze peri-

ode moesten wij een 

beetje schikken. Van privacy hadden wij toen 

nog niet gehoord. Wat was dat als je met zo 

velen bent? Op de overloop stond een grote 

koelkast omdat in de keuken daarvoor geen 

plaats was. En natuurlijk had je wel eens een 

gast die dacht dat de etenswaren die daarin 

stonden voor algemeen gebruik waren.  

11 



 

Ik stond perplex omdat mij niet was gezegd dat er 

iemand was. Bij navraag bij mijn moeder is zij mee-

gegaan om te overleggen. Wat bleek; het was een 

gast die al eerder bij ons geweest was. Maar omdat 

het al zo laat was, had hij niet aangebeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij wist hoe hij binnen kon komen (het beruchte 

touwtje) en had een kamer open gemaakt die niet 

gebruikt werd. Ook de hond had niet aangeslagen. 

Die was gewend dat er vreemde mensen in huis wa-

ren. Na veel excuses en een vergoeding is hij ver-

trokken. Bij onze nieuwe gasten hebben wij onze 

excuses gemaakt voor dit vervelende voorval. Het zal 

je toch maar gebeuren een vreemde vent in je bed. 

Van ons thuis ben ik de enige die ook kamers heb 

verhuurd. Dat was in de zeventiger jaren toen wij 

naar Duinpark verhuisd zijn. Ook wij zaten met hoge 

kosten en was het voor ons ook prettig iets bij te 

kunnen verdienen. Met twee kleine kinderen ging je 

niet uit werken en oppas of crèche was veel te duur. 

Dat haalde financieel niets aan. Bij een van de keren 

was er een extra bus aangemeld. Hoe moest je deze 

onderbrengen? In elke wijk waren nog maar enkele 

kamers vrij. Dat betekende dat dit alleen kon als zij 

in die vrije kamers door heel Noordwijk onderge-

bracht werden. De reisleidster was een jonge stu-

dente die het heel benauwd kreeg bij dit idee. Hoe 

moest zij de volgende morgen al deze mensen terug-

vinden om de excursies te vervolgen? Dit was geen 

probleem volgens mijn man. Hij sprak met haar af 

dat hij de volgende morgen voor de bus uit zou rij-

den en bij de opgegeven opstapplaatsen zou stop-

pen in Noordwijk.  

Ze slaakte een zucht van verlichting. Hij heeft dit 

tweemaal gedaan en toen wist zij hoe zij door 

Noordwijk kon rijden om haar mensen op te ha-

len. ”.  

Twee weken later belde een medewerkster van 

het VVV op met de mededeling “Jan je vriendin is 

er al hoor, kom je”. Ze deed dit werk enkele ja-

ren om haar studiekosten te betalen. Vanaf die 

tijd komen wij jaarlijks bij elkaar al bijna veertig 

jaar. Ook bij haar huwelijk waren wij aanwezig. 

Aan haar heb ik ook gevraagd of zij nog leuke 

anekdotes weet hoe het toen was en wat zij zo al 

heeft meegemaakt. Maar ook van haar hoor ik 

dan “Het is zo lang geleden, ik weet het niet 

hoor. Volgens mij ging alles gewoon goed”.               

gewoon goed”.  

 

Ik hoop dat diegene die dit lezen nog eens met 

leuke verhalen komen zodat wij allemaal nog 

eens kunnen genieten van de dingen die voorbij 

zijn. Althans voor het overgrote deel omdat zij 

hiermee zijn gestopt. Het wordt nu veel professi-

oneler gedaan. Maar wij hebben met een paar 

van de gasten er een jarenlange vriendschap aan 

overgehouden.   

 

A.van Ruiten-Versteege met medewerking van  

A. Passchier – van Rooijen en Iet Rijnbeek 
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Bezoekersteam 

Vanaf de start van onze vereniging ANSV zijn enthousiaste leden voor ons bezoekers team 

medewerker geweest. Helaas hebben een aantal medewerkers vanwege gezondheidspro-

blemen de werkzaamheden voor ons team moeten beëindigen.  

Het lijkt ons, het bestuur, uitermate belangrijk dat mensen die vanwege gezondheidspro-

blemen niet naar de activiteiten kunnen komen en ook weinig bezoek krijgen op een ande-

re manier ervaren dat het prettig is om lid te zijn van de ANSV. Prettig omdat er leden zijn 

die bij deze mensen een bezoek brengen. Ook leden die een huwelijks-of verjaardag  

jubileum vieren kunnen rekenen op een bezoek. 

Wilt u ons helpen? Neemt u dan contact op met Aad Passchier tel. 071-3688627 of met 

Hennie Meeuwenberg, tel. 071-3614198. 

Wij geven u graag nadere inlichtingen. 

Het Bestuur. 



 

 

Kerstkaarten Buffet 2018 
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Na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer een Kerstkaarten buffet! 

      Zaterdag 17 november van 10.30 tot 16.00 uur.locatie Trefpunt Noordwijk 

We maken minimaal 6 kerstkaarten. Elke kaart is anders qua kleur en model kortom net  

even anders dan een standaard kaart……… 

Je krijgt per kaart-project een pakket met papier, lint en versieringen. We maken de 

kaarten met mooi bedrukt papier, stempels, embossing poeder, snij mallen en  

embossing mallen en wat al niet meer. 

Vind je het leuk om  

mee te doen meld je  

dan aan voor  

01 oktober 2018 bij  

Melinda,  

gegevens onderaan,  

of aan de receptie van  

het Trefpunt daar ligt  

een inschrijflijst. 

Graag tot ziens !  

Groetjes Melinda Meere-Jansen  06-

49688541 of  

per mail naameere@hotmail.com 

Je hoeft geen gevorderde 

te zijn ik help je er graag 

bij zodat je met mooie 

projecten weer naar huis 

gaat. De kosten bedragen 

€ 12,50 p.p. voor een ge-

zellige creatieve dag.  

Voor de lunch graag een 

eigen lunchpakket mee-
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 *Galmsport-stimulering Gymzaal Stijntjesduinstraat  

 ***TOV gebouw Achter Maria ter Zeekerk, Huis ter Duinstraat 

 Informatie activiteiten ANSV  tel. 071-3614198  

 Informatie receptie  Het Trefpunt en De Wieken  071-7114334 

                  Acti viteiten  November 2018  ANSV    en  

  

                 
DBO   

Alle werkdagen behalve op di. mo Biljart inloop / soos Wieken 10 tot 17 u. DBO 
Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10 tot 17 u. DBO 
Maandag 5/12/19/29 Computer inloop Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 12. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 5. Samen koken Trefpunt 10.00 ANSV 

Maandag 5. Samen eten Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 12/26. Knutselmiddag Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 5/12/19/26 Schilderen / aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 12. Damesbingo Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27 Biljart competitie Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 13. Fotografie Trefpunt 10.00 DBO 

Dinsdag 20. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27 Schilderen / aquarelleren Trefpunt 14.00 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27 Klaverjassen competitie Wieken 13.30 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27 Schilderen / aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 6/13/20/27 Country Line Dance Wieken 19.00 DBO 

Woensdag  7/14/21/28 Tafeltennis Hs ter Duinstr. 9.00 DBO 

Woensdag 7. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 14. Bloemschikken Wieken 10.00 KBO 

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

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

Woensdag 7. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

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

Woensdag 7/14/28. Volksdansen Trefpunt 14.30 DBO 

Donderdag 1/8/15/22/29 Gymnastiek Trefpunt 10.15 DBO 

Donderdag 1/8/15/22/29 Haken en breien Trefpunt 10.00 ANSV 

Donderdag 8. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 29. Sint bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 22. Bowling         Bowling Centrum N'hout 14.00 ANSV 

Donderdag 1/8/15/22/29 Galm sportstimulering Stijntesduinstr. 19.00 DBO 

Vrijdag  2/9/16/23/30 Tablet cursus Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag  2/9/16/23/30 Frans, conversatie Wieken 10.00 DBO 

Vrijdag  2/9/16/23/30 Bridge "Oudt Noordwijck Trefpunt 13.30 DBO 

Samen eten 9/23. Samen eten op vrijdag Wieken 12.00 DBO 

Zaterdag 10/24. Biljart inloop Trefpunt 13.00 DBO 

Zaterdag 10/24. Klaverjassen competitie Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 17. Knutselmiddag Kerst Trefpunt 10.30-16 u ANSV 
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Bericht voor de bezorgers van het maandblad. 

Het volgende maandblad staat op 26 november voor u klaar in het Trefpunt. 

Het volgende maandblad is weer voor de maanden december en januari. 

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 Sociaal domein/ koken:   Ton Donders     3614981 

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand                                   3618638 

Bestuurslid activiteiten     Aad Passchier- van Rooijen  3688627 
Medewerkers: Belastinginvullers:  

 

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

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

Froukje Vriezema      071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

Wil Steenvoorden      06-52407408 wil.steenvoorden@ziggo.nl 

Ton Ouwehand       071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Pieter Verhoeven      071-3611282 pieterverhoeven@ziggo.nl 

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 info@ansv.nu 

Webadres:       WWW.ANSV.NU 

Coty Hamburger      Facebook pagina. 

Maakt u gebruik van het emailadres? Let dan op de laatste 2 letters: info@ansv.nu. 

Ledenadministratie:   

Ton Ouwehand Hoofdstraat 3c    2202 ES    071-3618638    floriston@hetnet.nl  

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

Contributie 

Gegevens betreffende de contributie staan vermeld op pagina 6. 
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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: 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Herfstfoto’s

    

 

Met dank aan  

Coty en Rian 


