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Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

Banketbakken is een vak
Dat proeft u bij George Vis

Prins Bernhardstraat 49
Noordwijk
Tel. 071-3612974

Admiraal-de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.

Albert van den Berg
Zoutmanstraat 37
Telefoon: 071-3616889
2202 LM Noordwijk Fax: 071-3624774

Krijn van der Bent
Keurslager

Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel.

Ma t/m Do 07.00-17.30
Vrijdag
07.0018.30
Zaterdag

Verstand van lekker vlees.
Probeer eens een maaltijd uit ons uitgebreide
Assortiment aan kant en klare maaltijden.

07.014.00
Vanaf 11 uur gebakken vis.

Meat ~~Meals

Gratis parkeren !!

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

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

De Verfspecialist F.C. Lassooy

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk
tel. 071-3613558

St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk
Telefoon 071-3612352
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Van de bestuurstafel
Wanneer u dit blad ontvangt zijn de deelnemers
van de verschillende activiteiten alweer enige weken druk bezig. Een aantal leden slaakte een zucht
van verlichting, eindelijk weer naar het Trefpunt of
de Wieken. Op de vraag wat wilt u dan: een kortere zomerpauze? Er werd heftig ja geknikt. Dat is
natuurlijk een vraag die in het bestuur moet worden besproken maar voor mijzelf is het geen bezwaar.
De afgelopen weken hebben zich weer een aantal
nieuwe leden aangemeld. Daar zijn wij natuurlijk
bijzonder verheugd over. Ik maak deze nieuwe leden attent op de contributie afdracht van dit jaar.
Vanwege het feit dat we alweer ruim over de helft
van 2017 zijn gekomen, hebben wij ook dit jaar besloten dat de nieuwe leden voor een half jaar contributie moeten betalen. Dat is dan 10 euro per lid,
voor een echtpaar is het 15 euro. Het betekent natuurlijk wel dat u volgend jaar de volledige contributie moet betalen. In het maandblad vindt u op pagina 6 het juiste banknummer en de adressering.
Wij willen graag onder uw aandacht brengen de
werkzaamheden van
een groepje mensen
die veel werk besteden
aan het koken en gezamenlijk eten onder leiding van Ton Donders.
Elke eerste maandag
van de maand wordt er
in het Trefpunt gekookt.
Dat is vooral voor alleenstaanden en mensen die gezelligheid
zoeken. Mochten er
leden zijn die graag iets
willen doen, om zelf bezig te zijn of om iets voor
anderen te willen betekenen, dan is het samen koken een nieuwe uitdaging voor u. Heeft het uw interesse, meldt u zich dan even aan bij Ton, tel.
3614981.
Daarnaast vraag ik uw aandacht voor een nieuwe
rubriek die vanaf nu regelmatig in ons lijfblad gepubliceerd gaat worden. Verhalen die gebeurd zijn en
men graag met anderen wil delen.
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De rubriek zal heten….. en wordt door
uw bestuur warm aanbevolen.
Nog een nieuwe activiteit is de organisatie van een rommelmarkt. Wij hebben gekozen voor dinsdag 17 oktober en zal
plaatsvinden in het Trefpunt. Vanaf 11
uur kunt u terecht voor het uitstallen van
uw waren, om twaalf uur begint dan de
rommelmarkt. Aan d e rommelmarkt kan
iedereen deel nemen maar we dachten
ook aan grootouders die mogelijk een
welbestede dag hebben door samen met
de kleinkinderen een plaats te bestellen
om de overtollige spullen kwijt te raken.
Het is wel wenselijk dat u zich opgeeft, bij onvoldoende belangstelling
gaat de rommelmarkt niet door. U kunt
uw deelname aankondigen bij de receptie van het Trefpunt of de Wieken
of per mail aan de secretaris: info@ansv.nu.
Bijzonder verheugd zijn wij dat mevrouw
Potters de Franse conversatielessen
kan voortzetten.
Na een periode met ziekte en werken aan herstel, heeft zij aangegeven weer in staat te zijn om de lessen te hervatten. Heel fijn, wij wensen mevrouw Potters veel succes.

Het is niet allemaal rozengeur in ons
verenigingsleven. Het betreft hier
weer de busreis die georganiseerd
zou worden. Inmiddels hebben wij
tien mensen moeten teleurstellen die
allemaal heel enthousiast waren en
nu diep teleurgesteld zijn. Wat wij bijzonder betreuren.
Wij vragen ons af wat hiervan de oorzaak
is. Maken wij geen goede keuze, is het
tijdstip niet goed gekozen, vindt U het te
duur of wilt u dat de reizen andere plaatsen zouden moeten bezoeken. Heeft u
interesse of vragen laat ons dit dan eens
weten .

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Wat was het geval. Erfgenamen Onlangs deed
de Rechtbank Limburg
uitspraak in een erfeniszaak (7 juni 2017, nr
5834548 \ EZ VERZ 1779 (RBLIM:2017:5283)).
die dachten dat een nalatenschap overduidelijk
negatief was (het huis stond 'onder water', dat
wil zeggen de hypotheekschuld was aanzienlijk
hoger dan de waarde die het huis ooit zou opbrengen), verwierpen deze nalatenschap. Vervolgens gingen ze toch nog in erflaters papieren spitten, en stuitten op een levensverzekering, die een groot bedrag zou uitkeren, waardoor de nalatenschap ruimschoots positief zou
uitvallen. Zij spoedden zich naar de rechter om
te verzoeken hun verwerping ongedaan te maken.
Tevergeefs. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
een verwerping onherroepelijk is. Voor deze
erfgenamen gold: ‘éénmaal verworpen’ blijft
verworpen!
De regels om een aanvaarding terug te draaien,
als er later een schuld blijkt op te duiken, zijn
onlangs versoepeld, omdat in steeds meer nalatenschappen schulden boven water kwamen
die de erfgenamen niet hadden kunnen weten.
Maar de rechter die over bovenstaande casus
moest oordelen vond kennelijk dat die regel niet
andersom kon worden toegepast.

Verwerpt u dus alleen als u zeker weet dat
de nalatenschap negatief is. Tenzij u om
principiële redenen wenst te verwerpen.
Houdt u er rekening mee dat als u verwerpt,
uw kinderen als erfgenamen opkomen en
aansprakelijk kunnen worden. Zolang zij nog
geen daden van aanvaarding hebben verricht kunnen ze altijd nog verwerpen. Zijn de
kinderen of de kleinkinderen minderjarig,
heeft u vóór de verwerping de Kantonrechter
nodig. U mag namelijk geen positieve nalatenschappen verwerpen voor minderjarigen.
U zult dus aan moeten tonen dat de nalatenschap negatief is.
Bij twijfel over het beloop van de nalatenschap is het verstandiger om beneficiair te
aanvaarden. U bent dan alleen aansprakelijk
voor schulden voor zover deze uit de bezittingen van de nalatenschap kunnen worden
voldaan. U hoeft niet uit uw eigen vermogen
geld bij te leggen. De wet bepaalt dat de erfgenamen in principe de vereffenaars zijn.
Aan de Kantonrechter zijn door de wet diverse taken en bevoegdheden toegedeeld voor
het benoemen van vereffenaars en het opmaken van boedelbeschrijvingen en uitdelingslijsten. U moet bij beneficiaire aanvaarding precies de wettelijke regels volgen zodat de schuldeisers in de juiste volgorde correct worden uitbetaald.

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

Bericht van overlijden.
De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen:
Mevr. J.M. Hoek-Vogelaar, Groot Hoogwaak 15, TX Noordwijk

Mevr. C. de Bes– Ammeraal, Leon Senfstraat 40, 2202 SC Noordwijk
Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Beddenspecialist

Verkade

Ruime keus in Seniorenbedden
Bedden

v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP
Noordwijk 071-361266

Specialist nl

www.beddenspecialist.nl/verkade

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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KOKEN EN ETEN
Sinds Kerst 2016 help ik Ton
en Aad met het voorbereiden
van de maaltijden op de eerste maandag van de maand.
Mijn taak is voornamelijk de
tafels en stoelen neerzetten
en de tafels dekken. Jammer
dat niet altijd bekend is hoeveel mensen er komen…., onze klanten
melden zich vaak niet aan en dat is lastig,
want krijg je meer eters, dan kom je tekort
en krijg je minder eters, dan houd je over! Ik
help ook soms in de keuken en doe dan
netjes wat Ton of Aad me “opdragen”!

Met de Kerst en Paasmaaltijd werden extra
helpers gezocht en gevonden in de families
van Ton en Aad. TERWIJL het juist zo gezellig is om dat werk te doen. Hierbij roep ik dus
vrijwilligers op om niet alleen de maaltijd te
bezoeken, maar ook hulp aan te bieden voor
het koken! Eventueel kan dat ook op afroep
als je je als vrijwilliger aanbiedt! Verder is het
als vrijwilliger ook mogelijk behulpzaam te zijn
bij het opruimen, want alles moet weer opgeruimd worden ook.
Er is een
afwasma-

Dames, heren, meld je aan! Ik heb een heel gezellige tijd gehad tot nu toe en weer andere mensen leren kennen. Dat
maakt het leven weer extra gezellig!
Nel Meijerink
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ledenadministratie.
Voor elke vereniging, zo ook de ANSV, is
een goede ledenadministratie een vereiste.
Het geeft de vereniging een overzicht van
zijn leden. De administratie geeft aan wie
lid en wat z’n adres en telefoonnummer is.
Indien het hoofdlid ook een partner als lid
heeft, staat hun huwelijksdatum ook geregistreerd.
Per maand wordt door de secretaris een
overzicht gemaakt van het aantal leden dat
jarig is.
Per jaar is er een overzicht van, bij kroonjaren, de trouwdata. ANSV geeft de echtparen
een attentie.
Voor de penningmeester is een goede, juiste, ledenadministratie belangrijk en wel in
verband met de inning van de contributie.

De afgelopen maanden is veel werk verzet ten
behoeve van de ledenpas De huidige pas geldt
voor het jaar 2017 en 2018. Het is raadzaam
de ( gele) ledenpas altijd bij activiteiten van
ANSV bij zich te hebben. Een en ander in verband bij eventuele controle.
Tot slot. Hebt U geen ledenpas ontvangen en
denkt wel lid van ANSV te zijn, neem contact
op met de ledenadministrateur.
Het zal duidelijk zijn dat wijzigingen in uw omstandigheden zo spoedig mogelijk aan de administrateur wordt doorgegeven.
Ledenadministrateur: Ton Ouwehand.
Kerkzicht 109.
2215DX Voorhout.
Tel: 071-3618638.
E-mail: Floriston@hetnet.nl.
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ZORG EN ZEKERHEID
STOPT MET RIJDENDE VERZEKERINGSWINKELS
Zorg en Zekerheid opent haar deuren op verschillende nieuwe locaties
Nieuwe locatie bij u in de buurt
Zorg en Zekerheid rijdt sinds 1986 met een
verzekeringswinkel door de regio. Het werd tijd
om kritisch te kijken of we onze klanten op een
andere mannier nog beter van dienst kunnen
zijn. Het resultaat is dat we nieuwe servicepunten openen voor onze klanten.

Zorg en Zekerheid is al meer dan 191
jaar de regionale zorgverzekeraar gevestigd in Leiden. De zorgverzekeraar
die zorg letterlijk en figuurlijk dichtbij
brengt in haar regio: de driehoek tussen
Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Onze
kracht zit in onze regionale en kleinschalige signatuur. Zo staan we dicht bij onze
mensen in onze regio. Daarom hebben
we dan ook in onze regio winkels en servicepunten waar u van harte welkom
bent met vragen of een deskundig advies.

U kunt op ons nieuwe servicepunten dezelfde
service en diensten van ons verwachten met
een ruimere openingstijd dan voorheen. Bovendien zijn we voor wie met wandelstok,
scootmobiel, rollator komt beter toegankelijk
dan op onze oude locatie.
Servicepunten:
Noordwijk

De Bibliotheek, Akkerwinde 1a
Elke donderdag: 12.45-15.00 uur

Noordwijkerhout

ActiVite, Puycendam, Pilarenlaan 4
Elke dinsdag: 09.00-09.45 uur
Katwijk

Kantoor, Dwarsstraat 19

Maandag t/m vrijdag

t

Rommelmarkt tijdens de herfstvakantie.
Een rommelmarkt voor senioren en grootouders met kleinkinderen.
Wat is er mooier dan gezamenlijk op stap gaan.
Tijdens de herfstvakantie passen veel Opa’s en Oma’s op de kleinkinderen. Leuk om
een dagje door te brengen in het Trefpunt om de bij elkaar gebrachte artikelen trachten
te verkopen voor een leuke prijs. Maar ook senioren kunnen een plaats bespreken om
overtollig materiaal aan te bieden.
Maar misschien wilt u zelf snuffelen tussen allerhande spullen welke worden aangeboden en kijken of er iets is waar u belangstelling voor heeft.
Oproep ook aan onze leden om spulletjes die niet meer gebruikt worden of die verschrikkelijk in de weg staan, in de herfstvakantie naar het Trefpunt te brengen. Samen maken
wij er dan een geweldig gezellige dag van
De rommelmarkt zal plaatsvinden in het Trefpunt, op dinsdag 17 oktober,
aanvang 12.00 uur, spullen uitstellen vanaf 11 uur.
Wilt u deelnemen? Meldt u dit dan, zodat deelname vastgesteld wordt.
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Vertel eens…..belevenissen van een senior.
Mij is gevraagd iets te schrijven voor het ANSV seniorenblad. Iets herkenbaars, iets over Noordwijk of
wat ik mee maak of heb meegemaakt. Ik schrijf voor mijn familie, broers, zusters, mijn kinderen, kleinkinderen en neefjes en nichtjes over vroeger en hoe het er bij ons in de vijftiger, zestiger jaren van de vorige eeuw aan toe ging. Als wij het hen niet vertellen, wie doet het dan. De meesten worden pas nieuwsgierig als zij wat ouder zijn en dan zijn velen niet meer onder ons. Ik hoop dan ook dat u iets herkend van
die jaren.
Ik ben geboren op 4 juli 1948 in de Zeestraat
op nr. 8 als tweede kind en tweede dochter
van Petrus Marie Versteege en Petronella Wilhelmina van der Zalm. Mijn ouders zijn op 2
mei 1946 getrouwd.

Zeestraat 8 geboortehuis van Anneke van Ruiten

De uitspraak van mijn moeder was “Mijn hele
uitzet kon in een kruiwagen en ik kon er ook
nog bij” gaf wel aan hoe het toen was. Zij
trouwden in bij de vader van mijn vader (Dirk,
Theodorus Versteege) waarbij tevens de zorg
voor mijn opa en zijn inwonende nog ongetrouwde
zoon Frans verzekerd
was; Oma VersteegeDofferhoff was in 1945 op
65-jarige leeftijd overleden. Introuwen gebeurde
na de tweede wereldoorlog vaker omdat er te weinig huizen waren. In de
eerste jaren na de 2e Wereldoorlog waren nog veel
zaken op de bon.
Ik heb nog enkele bonnen van die tijd.

Ons gezin telde na 14 jaar huwelijk10 kinderen, vijf
jongens en vijf meisjes. De leeftijd tussen de oudste
en de jongste is dertien jaar, dus
bijna elk jaar werd er een kind
geboren. Alleen Ingrid, het jongste zusje, kon praten toen Harry
geboren werd en vroeg dus
“Wanneer gaat dit kindje naar
zijn eigen moeder?” Zij is het
langste tijd de jongste geweest
en wist niet beter. Maar na een
paar dagen mocht het baby’tje
niet meer weg van haar, zij vond
hem toch wel lief.
Kort geleden ben ik daar nog eens in geweest en
kon mij slecht voorstellen dat wij met twaalf personen daarin gewoond hadden.
Langs ons huis liep de trambaan, de blauwe tram
die vanaf de Huis ter Duinstraat, nu de rotonde voor
het Palace hotel, via de Zeestraat nu Raadhuisstraat en de Voorstraat richting Leiden ging. Aan de
mensen die aan de overkant van ons huis stonden
te wachten wisten wij hoe laat het was. Je wist dat
het werk op de jongensschool, houtfabriek de Nortgho voor die dag erop zat en dat zij naar huis gingen. Op nr 12 was de smederij die mijn vader met
een compagnon, zijn neef Frans Versteege, runde.
Tussen de trambaan en de smederij was een smal
trottoir waar je net langs kon lopen als de tram
kwam. Af en toe stonden daar de kachels die net
waren afgeleverd en dan moest je wachten totdat
de tram voorbij was. In al de jaren dat wij daar
woonde is er in mijn herinnering slechts eenmaal
een ernstig ongeluk gebeurd, een meisje kwam met
haar onderbeen onder de tram en verloor hierbij
een deel van haar been. Zij liep later met een beugel. Er waren toen nog niet zulke goede protheses.
als dat er nu zijn.

Bonnenboekje
Uit de 2e WereldOorlog.

10

Dit terwijl er elke dag vele kinderen de trambaan
moesten oversteken naar de meisjesschool in de
Bronckhorststraat en de jongens langs de trambaan naar de jongensschool moesten aan het eind
van de Zeestraat. De jongens en de meisjesschool
waren strikt gescheiden.

Hij was de laatste smid in Noordwijk die dit
werk gedaan heeft.
De ijzers werden heet gemaakt in het open
vuur van de schouw en werden op het aambeeld in het goede model geslagen en getrokken, want ook paardenhoeven zijn verschillend.

Anneke van Ruiten op
jonge leeftijd

Het was een kinderrijke straat en er werden veel
spelletjes gedaan. Voor ons huis waar de stoep
breder was gingen we hinkelen, touwtje springen,
knikkeren, tollen, bokkie springen en bussie knel.
Van die spelletjes die toen gemeen goed waren,
worden nu nog de eerste drie gedaan. Met tollen
en bussie knel moet je nu niet meer aankomen, je
zou de grootste ruzie krijgen vanwege de vele auto´s die geparkeerd staan in de straat. Dat speelde
toen helemaal niet, er waren er maar twee in de
hele straat. Ploeg die had een bestelbusje voor zijn
boter, kaas en eieren en Alkemade van de B.V.
Houtfabriek “De Northgo” die hadden een gemeenschappelijke auto en alle kinderen speelden met
elkaar.
De smederij was al heel oud en smerig. Mijn opa
werkte er voorheen met zijn broer Piet (De Gebroeders Versteege. Dit werd later de Firma Gebroeders Versteege). Op een zoldertje lagen de onderdelen van de kachels. Ik mocht daar niet komen
vanwege de slechte toestand van het plafond. Achter de smederij waren twee woongedeelten die niet meer gebruikt
werden. Alleen het deel naast de
smederij en achter het winkelgedeelte werd nog bewoond door de
moeder van neef Frans, tante Aag
de peetmoeder van vader Piet Versteege. Later is zij bij haar jongste
dochter gaan wonen in de Dahliastraat omdat de smederij werd afgebroken i.v.m. verbreding van de Zeestraat.
Achter de smederij werden toen nog paarden beslagen.
Dat was behoorlijk zwaar werk en de paarden konden ook nog wel eens bokkig zijn en uithalen. Het
was altijd oppassen geblazen. Ik liep er altijd met
een grote boog omheen. Mijn opa heb ik het niet
meer zien doen, maar mijn vader wel.
11

Het slaan van de ijzers,
Daarna werden ze afgekoeld in het koude water wat een sissend geluid gaf. Met grote spijkers met een vierkante kop werden deze in de
hoeven geslagen (gedreven). Dit was in een
dikke eeltlaag en het moest goed gebeuren anders had het paard er last van. Dit werk wordt
nu door gespecialiseerde bedrijven verricht. Op
de schouw boven het vuur stond een spreuk
van Guido Gezelle, welke mijn vader er steeds
met wit krijt opschreef als de schouw werd afgeveegd omdat het onder de stof en gruis zat,
“Verbeter de wereld maar begin bij jezelf”. Dit
werd later in de nieuwe smederij op de schouw
herhaald. Hij besloeg in het begin ook een zeer
mak paard. Als deze klaar was, kreeg hij een
klap op zijn achterste en het paard liep dan rustig naar zijn stal. Nu zou er paniek uitbreken als
een paard los zou lopen.

Het beslaan van de hoeven

Toen niet, er werden meer paarden gebruikt in
het dorp, men was het gewend.
Mijn jongere broers en zusters kwamen nooit
achter de smederij. Ze mochten er niet komen
van onze moeder omdat zij het te gevaarlijk
vond, dus hebben zij het onze vader nooit zien
doen.
Wordt vervolgd
® Anneke van Ruiten-Versteege

Rijbewijskeuring
Op maandag kunt u gekeurd worden in de Wieken

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten

of het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te

een Eigen Verklaring invullenDeze is tegen be-

bereiken op 071-5728434. Leden van een Oude-

taling verkrijgbaar via www.MijnCBR.nl. De Ei-

renbond, betalen voor keuring klein rijbewijs

gen verklaring is ook te koop als papieren for-

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

mulier bij de meeste gemeenten.

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rij-

Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw

bewijs B en A:

gemeente de Eigen Verklaring aan de balie

Jonger dan 60 jaar: Een rijbewijs verlengd voor

verkoopt. Meer informatie: telefoonnummer

uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden

1400 of www.rijksoverheid.nl. Leden die ge-

gekeurd.

bruikmaken van de rijbewijskeuringsvoordelen

Tussen 60 en 65 jaar: Bij verlenging is dit rijbewijs

moeten zelf de papieren naar het CBR sturen.

10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig.

Om te voorkomen dat oudere automobilisten

Tussen 65 en 70 jaar: Het nieuwe rijbewijs is gel-

onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk

dig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig.

zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regel-

Tussen 70 en 75 jaar: Het verlengde rijbewijs is

zorg de 'keuringscheck' ontwikkeld

5 jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude

(www.keuringscheck.nl). Door het invullen van

rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.

slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het

75 jaar of ouder: Het rijbewijs is 5 jaar geldig;

nodig is een keuringsformulier, de zogenaamde

medische keuring verplicht.

Eigen Verklaring, aan te schaffen.

Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring

vanwege een medische aandoening of medicijnge-

(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.

bruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging ver-

Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorg-

plicht. Ook moet voor verlenging van een groot

verzekering (tussenpersoon) of kijk in de voor-

rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden.

waarden. U heeft een kwitantie nodig om in te
dienen bij uw zorgverzekeraar

***

***

Huwelijksjubilea.
Op 10 oktober zijn de heer en mevrouw J. Verhave-Hazenoot
Stienplaats 1, 2231 ZR Rijnsburg, 50 laar getrouwd.
Op 12 oktober zijn de heer en mevrouw C.J.N. van BohemenAmmeraal Binnenweg 28D, 2202 GP Noordwijk, 50 jaar getrouwd.
Op 24 oktober zijn de heer en mevrouw P.J. de Groot-van der Niet Stevenstraat 10,
2203 BT Noordwijk, 55 jaar getrouwd.
Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en wensen hen nog
vele goede jaren
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SAMEN KOKEN
IN HET TREFPUNT
In oktober 2016 zijn we gestart binnen het
Trefpunt met het maandelijks koken.
We zijn toen gestart op 3 oktober en ingespeeld op het Leidens Ontzet, met als voorgerecht: wit brood met haring en Hutspot.
Ook dit jaar en wel op maandag 2 oktober
a.s. herhalen we dit menu.

U bent van harte welkom. Bij voldoende belangstelling kunnen we uitbreiden naar
meerdere dagen in de maand.

Als we terug kijken op een jaar maandelijks
koken kunnen we zeer tevreden zijn met het
aantal deelnemers .Met als uitschieters het
Kerstmenu op 2de Kerstdag en de Paasbrunch op 2de Paasdag. Maar wij, als ANSV,
zouden graag nog meer leden hiervan willen
laten genieten. Wij zijn ervan overtuigd dat er
nog veel senioren zijn die zich eenzaam voelen of allen zijn, of die alleen een vorkje willen meepikken of eens in de maand behoefte
hebben om met elkaar een gezonde maaltijd
te nuttigen.
Wij willen graag meer senioren betrekken bij
deze gezonde activiteit, niet alleen voor het
eten maar ook het voorbereiden van de
maaltijd en het klaarzetten en dekken van de
tafels.

Heeft u nog wat aarzelingen? Probeer het
eens. Even er tussen uit is goed voor ieder.
We koken op elke eerste maandag van de
maand. En voor de kosten hoeft u het
niet te laten. U betaalt voor het menu
(voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht)

Menu maandag 2 oktober(Leidens Ontzet)
Voorgerecht
: Haring met witte brood
Hoofdgerecht : Hutspot met braadworst
Nagerecht
: Vla/pudding
Kosten
:€5,Voor diegene die geen haring eten is er een alternatief
Graag opgeven voor 29 september i.v.m. inkoop

In memoriam de heer E. Langendijk.
Tot onze ontsteltenis is de heer E. Langendijk na een kort ziekbed overleden.
Voor velen was het een schok te vernemen dat de heer Langendijk, beter bekend als Engel ,
was heengegaan. Kort daarvoor zagen wij hem nog lopen, niet wetend hoe ziek hij was.
We denken terug aan de tijd dat Engel notulist was tijdens de bestuursvergaderingen van
ANBO Noordwijk, een taak die hij enkele jaren zeer nauwgezet uitvoerde. Met heel veel plezier nam Engel deel aan het bloemschikken en het klaverjassen, velen zullen hem missen.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie.
Namens het bestuur van ANSV Noordwijk wens ik hen veel sterkte de komende tijd.
Hennie Meeuwenberg, voorzitter ANSV Noordwijk.
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“Avonturen langs de Zijderoute” verteld door Anneke van Cuilenburg-Pasma.
Anneke van Cuilenburg- Pasma zal die middag komen vertellen over haar bijzondere reis langs de
zijderoute in China. Met de trein reisde zij met haar
man vanuit Nederland via Moskou en verder met de

Trans
Siberië
Expres

In Turpan werd o.a. een oude ruïne en een
oude moskee bezocht. De laatste stad die
werd bezocht is Almaty in Kazachstan.
Op hun reis hebben zij veel avonturen meegemaakt en kwamen steeds weer voor onverwachte gebeurtenissen te staan. De gehele
reis duurde 30 dagen en werden ruim 20.000
km afgelegd. Over deze reis heeft zij een boek
geschreven “Avonturen langs de Zijderoute”
waarin alles wat er dagelijks in en rondom detrein gebeurde gedurende de reis staat opgetekend.

Trans Siberië Express naar Beijing (Peking) in China. Hiervandaan begon hun reis langs de zijderoute.
Zij bezochten Lanzhou, de stad die aan de Gele
rivier ligt, met de auto reden zij naar Klein Thibet,
waar het bekende Labrang Klooster werd bezocht.

Magao Grotten

Mevrouw van Cuilenburg verteld in anderhalf
uur over een bijzondere reis met een bijzonder
einde.

Reisden naar de woestijnstad Dunhuang met de
zandduinen en de Mogao Grotten en door naar
Urumqi in het Oeigoerengebied.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan wordt u uitgenodigd om te komen luisteren.
DBO bijeenkomst vindt plaats in “De Wieken” Wassenaarsestraat 5 te Noordwijk Binnen

Uw ledenpas
Alle leden die inmiddels betaald hebben, zijn nu in het bezit van een ledenpas. Deze pas is het
bewijs dat u lid bent van ANSV. Wij verwachten dat u de pas in uw tas stopt en zodoende kunt
tonen als daarom gevraagd wordt. Wanneer u niet kunt aantonen lid te zijn van ANSV betaald u
€ 2,50 extra per keer voor deelname aan de activiteiten .

Mocht u het banknummer nog niet weten, overmaken van uw contributie doet u op banknummer
NL14INGB0007090565 t.n.v. ANSV Noordwijk.
Bent u in september lid geworden dan betaald u €10,- voor uw lidmaatschap, echtparen betalen
€15,-. Vanaf januari 2018 betaald u € 20,- voor het lidmaatschap, echtparen € 30.-.
Het bestuur
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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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Activiteiten

oktober 2017

ANSV en

DBO

Dag
Alle werkdagen
Alle werkdagen

Datum
niet op di+do.mo

Activiteit
Biljart inloop / soos
Biljart inloop / soos

Accomm.
Wieken
Trefpunt

Tijd
10.00
10.00

Org.
DBO
DBO

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
2.
2.
2/9/16/23/30
2.
2/16.
2/23.
9/30.
9.
3/10/17/24/31
3/10/17/24/31
10.
17.
17.
17.
3/10/17/24/31
3/10/17/24/31
10/24.
3/10/17/24/31
3/10/17/24/31
4/11/18/25
4/11/18/25
11.
4.
4/11/18/25
4/11/18/25
4/11/18/25
4/11/18/25
5/12/19/26
5/12/19/26
5/12/19/26
5/19.
5/12/19/26
5/12/19/26
6/13/20/27
6/13/20/27
6/13/20/27
6/13/20/27
7.
14/28.
14/28.

Schilderen
Computer Inloop
Koken
Samen eten
Aquarelleren
Sieraden maken
Knutselen
Kunstgeschiedenis groep 1
Kunstgeschiedenis groep 2
Damesbingo
Biljartcompetitie
Franse les groep 1
Fotografie
Literaire leeskring
Rommelmarkt inruimen**
Aanvang Rommelmarkt **
Handwerken
Aquarelleren
Kantklossen
Klaverjassen
Country Line Dance
Bridge voor beginners
Tafeltennis
Bloemschikken
Postzegel ruilmiddag
Bridge "Oudt Noordwijck"
Wandelvoetbal
Klaverjassen, sjoelen, koersbal
Volksdansen
Bridge "Oudt Noordwijck"
Gymnastiek
Klaverjascompetitie
Kaarten maken
Bowling
Galm Sportstimulering
Franse les groep 2
Omgaan met tablets
Computer/laptop cursus
Bridge "Oudt Noordwijck"
Dag voor senioren en ouderen*
Klaverjas competitie
Biljarten/soos

Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Wieken
Trefpunt
Nwe Zeeweg 73
Trefpunt
Wieken
Wieken
Sportpark SJC
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
N'hout
Stijntjes duinstr.
Wieken
Wieken
Wieken
Trefpunt
Oude Jeroenskerk
Trefpunt
Trefpunt

09.30
10.00
11.00
12.00
13.30
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
8.45
10.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.30
13.30
14.00
13.45
19.30
10.00
10.00
10.00
13.30
13.30
14.30
13.30
14.45
09.30
10.30
13.45
13.30
14.00
19.00
10.00
10.00
11.00
13.30
12.00
13.30
13.30

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

*Ouderen/seniorendag wordt gehouden in de oude Jeroenskerk tegenover het Gemeentehuis.
**Rommelmarkt wordt gehouden in het Trefpunt, inruimen 11 uur, opening om 12 uur.
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg
Secretaris: Henriëtte van der Gugten
Penningm.:Ton Brakhoven

3614198
8884884
06-51562062

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
info@ansv.nu
ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid Lief en Leed
Noordwijk Binnen:
Bestuurslid Lief en Leed
Noordwijk Zee
Bestuurslid Wonen:
Bestuurslid ledenadministratie
Bestuurslid activiteiten
Berichten maandblad:
Adviesraad Sociaal Domein/koken

Hennie Meeuwenberg-Beijer
Aad Passchier- van Rooijen
Cees Hamburger
Ton Ouwehand
Aad Passchier- van Rooijen
Hennie Meeuwenberg-Beijer
Ton Donders

3614198
3688627
3619954
3618638
3688627
3614198
3614981

Medewerkers: Belastinginvullers:
Tiny van den Wollenberg Coördinator:
Froukje Vriezema
Ton Ouwehand
Cees Hamburger
Dick van der Gugten
Berend Ike

071-3621132
071-3616043
071-3618638
071-3619954
071-8884884
071-3612370

cvdw@ziggo.nl
mevr_f_vriezema@ziggo.nl
floriston@hetnet.nl
cecohamburger@hotmail.com
gugten1947@gmail.com
berend.ike@gmail.com

Ton Donders
Coördinator
Tiny van den Wollenberg
Cees Hamburger
Hennie Meeuwenberg

071-3614981
071-3621132
071-3619954
071-3614198

ton.donders@casema.nl
cvdw@ziggo.nl
cecohamburger@hotmail.com
karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Ouderenadviseurs:

Web-master:
Henriëtte van der Gugten
Webadres:

071-8884884
ANSV.secretaris@gmail.com
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
Reiscommissie:
Olga Klene
06-23860772
olga17@xs4all.nl
Uw inschrijving ontvangt Olga graag, indien mogelijk, per mail.
De kosten voor deze gezellige bustocht kunt u voldoen op maandag 21 augustus, zij is dan vanaf 10 uur
tot twaalf uur in het Trefpunt.

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 €15.18
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Fotoproductie:
Coty
Hamburger

Deze jongeman was in elk geval
Blij met een forse wind.
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