Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

5e jaargang oktober 2020

Colofon:
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en verschijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand oktober 2020.
De volgende uitgave verschijnt op 26 oktober 2020.
De bezorgers kunnen op 26 oktober vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen
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Heeft u kopij voor De Senior, met foto’s maar zonder is ook welkom?
De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende
nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden naar: redactie@ansv.nu.
Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen, in overleg
met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die niet zijn ondertekend vallen
onder de verantwoordelijkheid van de redactie.
Uit uitgaven van de Senior mag zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden overgenomen.

De redactie bestaat nu uit:
Henriette van der Gugten, Cees Hamburger en Hendrik Brussee.
We zijn opzoek naar versterking van onze redactie.
Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de voorkeur, of per telefoon bij onze secretaris
Henriette van der Gugten:

Uiterlijke inleverdatums kopij ‘De Senior’
16 oktober, 19 november, 18 december
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Op de eerste plaats hoe gaat het met u? Ondanks het prachtige najaarsweer en geweldige
zomerdagen (vaak iets te warm), is er weinig onderling contact.
De coronamaatregelen beperken ons zeer. Dat leidt soms tot agressie naar onder meer de
zorgverleners. Er ontstaan mentale klachten, zoals stress en eenzaamheid. Ook is er onvrede met het feit dat de jeugd het niet zo serieus neemt met de voorschriften. We missen
vooral contact, spontaniteit en zekerheid in het leven.
Terwijl ik dit schrijf staat de TV aan en hoor ik de minister president Mark Rutte en minister
Hugo de Jonge, tijdens een ingelaste uitzending zeggen, dat de besmetting weer dusdanige
vormen aanneemt dat er aanvullende beperkende maatregelen getroffen moeten worden.
Maar deze keer lokaal. Ook wij hier in Noordwijk behoren tot de Leidse Regio en Hollands
Midden, waar de beperkingen/maatregelen zijn aangescherpt.
Maar gelijktijdig lag er in mijn brievenbus een flyer met als opschrift: “SAMEN TERUG NAAR
NORMAAL? Ja dat kan!” In de betreffende flyer geven tegenstanders van alle corona maatregelen aan dat, uit angst voor het virus, naastenliefde ѐn om boetes te ontlopen veel mensen zich aan de maatregelen houden. U begrijpt dat dit zorgt voor veel verwarring, zeker
binnen onze groep 65+ers .
Hoe vervelend het ook is, met alle beperkingen die het coronavirus met zich mee brengt willen we ons houden aan de voorschriften vanuit Den Haag. Deze regels zullen mogelijk de
komende tijd nog worden aangevuld met extra maatregelen vanuit de gemeente Noordwijk.
Maar er is ook goed nieuws. In de maand september zijn we met een aantal activiteiten,
kleinschalig weliswaar, opgestart. Om maar enkele te noemen: haken en breien, bloemschikken, kaarten maken, schilderen, kunstgeschiedenis en lunchen etc.
Tijdens de coronacrisis heb ik ook eens tijd gehad om na te denken over: hoe verder met
ANSV. Ik ben nu voorzitter a.i. en we zoeken al maanden naar een penningmeester en secretaris. Per 1 september is ook Cees Hamburger gestopt als bestuurslid van ANSV. Jan
Hoek is op dit moment penningmeester a.i. en Henriette van der Gugten heeft aangegeven
dat zij in februari 2021 stopt als secretaris ANSV. Tot op heden hebben er zich geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie.
Als bijlage bij dit blad vindt u een vragenformulier en retourenvelop. Om duidelijk te krijgen
wat de leden van ANSV willen en verwachten van het bestuur vragen wij u vriendelijk dit formulier in te vullen en zo spoedig mogelijk te retourneren in de (ANSV) brievenbus van het
TREFPUNT of de WIEKEN.
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Bestuur vacatures
De bestuurders van onze vereniging zijn al heel wat jaren actief. Alleen al om die reden is het gewenst
om eens uit te kijken naar nieuwe enthousiaste kandidaten voor een bestuursfunctie.
In de Algemene ledenvergadering van februari 2020 is al bekend gemaakt dat er met onmiddellijke
ingang een vacature bestond voor de functie van penningmeester. Momenteel wordt de functie a.i.
waargenomen door Jan Hoek. Deze functie is echter nog steeds vacant. Als er onder u iemand is die
verstand heeft van boekhouden en graag in een gezellig team zijn steentje wil bijdragen, dan wordt u
van harte uitgenodigd om op deze vacature te reageren. Dat kan door telefonisch een afspraak te maken met de voorzitter, Ton Donders tel. 0617618703 of per email: ansv.secretaris@gmail.com.
In de ALV van februari heeft de huidige secretaris Henriette van der Gugten aangegeven haar functie
te beëindigen. Zij blijft de functie uitvoeren tot de Algemene ledenvergadering 2021. Ook hier is dus
een vacature. Heeft u interesse, wilt u meer weten over de inhoud van de functie? Belt u dan met
Henriette 06 25311680, of per email: ansv.secretaris@gmail.com voor het maken van een afspraak
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Bloemschikken
In ons ANSV-blad van september stond een oproep
“we gaan 9 september weer bloemschikken, je moet je
wel opgeven”.
Ik was gespannen. Ja hoor, de telefoontjes kwamen al
gauw, leuk joh, maar ook met vragen, kan dat wel in het
Trefpunt? Vanwege de Corona en de afstand die we
van elkaar moeten houden?
Maar dat had Ton Donders al beloofd, hij zou de zaal klaar maken. Dat was geweldig, iedereen
had zijn eigen tafel met afstand van elkaar. Bedankt Ton.
Met Henny had ik afgesproken dat ik wat later kwam, want onze kinderen hadden nog een verassing. We moesten om half negen klaar staan voor de 95ste verjaardag van Wim (mijn man) Hij
wist van niets, maar ik wou het graag weten, vanwege het bloemschikken
We gingen naar de vuurtoren en daar zou de vlag voor
hem worden uitgehangen. Mijn dochter Edith met kleindochter gingen naar boven met de vuurtorenwachter.
Dat was een hele klim en hesen daar de vlag. Wij stonden beneden te kijken en hebben er een stijve nek van
over gehouden. Ik had daar nog nooit van gehoord,
maar het was hartstikke leuk. We zijn toen nog een bakkie gaan doen bij de Zeemeeuw en daarna bracht Edith
me naar het Trefpunt.
En dat was een leuke binnenkomst met allemaal stralende gezichten. Met tafels vol bloemen,
daar zorgt Liesbeth wel voor. De financiële kant was achter de rug, dank zij Henny.
Dus kon ik ook zo aan de bak en laat het nou aardig gaan en ben ik net als de andere bloemschikkers met een mooi bloemstukje naar huis gegaan, maar niet eerder dan dat we de zaal weer
netjes achter gelaten hadden.
Wie nog niet eerder geweest is: 14 oktober gaan we (als alles zo blijft) weer bloemschikken, maar
wel graag opgeven. Telef. 071 3688627.
Groetjes, Aad

Noot van de redactie:
Elke 2e woensdag van de maand wordt onder de bezielende
leiding van Liesbeth de gelegenheid geboden om een bloemstuk te maken. Liesbeth koopt de bloemen in, deze worden
verdeeld over de tafels. Liesbeth maakt altijd enkele voorbeelden maar iedereen is vrij om daar een eigen draai aan te geven. Het is altijd heel gezellig en iedereen gaat tevreden met
een mooi bloemstuk naar huis.
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Stichting Met je hart
Stichting Met je hart maakt het verschil tussen vergeten worden en
aandacht krijgen.
In Coronatijd geven wij onze ouderen extra aandacht door onder
andere veelvuldig bellen, wenskaarten, maaltijden, digitale ontmoetingen zoals Aan t@fel en het Met je hart matinee. We zijn blij dat de coronamaatregelen nu
iets versoepeld zijn. In kleine groepjes en rekening houdend met alle voorschriften worden
er weer ontmoetingen en stamtafels georganiseerd.
Ouderen genieten zichtbaar om elkaar weer op afstand te ontmoeten en zijn ontzettend
dankbaar. “Hier heb ik zo naar uitgekeken!” “Heb het echt gemist, hier kan ik een paar dagen van genieten!” zijn zo maar een paar opmerkingen die we gehoord hebben.
Sinds Januari 2020 is de Stichting met je hart actief voor ouderen in Noordwijk
Woont u zelfstandig en vindt u het moeilijk om alleen de deur uit te gaan en zou u graag
vaker andere mensen willen ontmoeten?Dan zijn de ontmoetingen van Met je Hart misschien iets voor u.
Wij organiseren ontmoetingen voor ouderen.Zo krijg u de kans om andere mensen te leren
kennen en samen iets leuks te ondernemen.Wilt u deelnemen aan een van onze ontmoetingen dan nodigen wij u daar voor uit. Onze vrijwilligers halen u vervolgens op en brengen u
ook weer thuis.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.Zou u het leuk vinden om mee te gaan naar een
ontmoeting, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij het team Noordwijk.
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen.
Team met je Hart Noordwijk.

SAMEN LUNCHEN
Het corona virus houdt ons in de greep, met als gevolg dat een groot deel van de activiteiten
geen doorgang kan vinden i.v.m. de anderhalve meter afstand. Ook het “samen koken”
wordt voorlopig opgeschort.
Aard en ik hebben een ander concept bedacht, om er toch even uit te kunnen en andere
mensen te ontmoeten. In juli jl. hebben we als proef een aantal weken een lunch: stamppot
en een lunch uitsmijter geserveerd, met wisselend succes. Dit hebben we in de maand september voortgezet en wij merkten dat een aantal mensen het fijn vonden er even uit te zijn
tijdens deze coronaperiode om het alleen zijn te doorbreken en wat bij te kletsen tijdens het
lunchen.
Wij gaan in oktober a.s. met in achtneming van de regels uit Den Haag: anderhalve meter
afstand, handen desinfecteren en vooraf aanmelden 2 x per week een lunch aanbieden in
het Trefpunt.
I.v.m. de verplichte maatregelen is het aantal plaatsen beperkt. Wij serveren op maandag
stamppot en op woensdag uitsmijter ham/kaas.
STAMPPOT
Kosten € 2,50

UITSMIJTER
Kosten € 2,00

5 oktober
12 oktober
19 oktober

7 oktober
14 oktober
21 oktober
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BOWLEN
Nu u dit leest is het alweer oktober en binnensporten, want dat is Bowlen wel degelijk, zijn nog
niet overal toegestaan. Gelukkig is het na de nodige ingrijpende aanpassingen bij FLAMINGO
wel mogelijk te Bowlen. En als het goed is de competitie eind september weer van start gegaan.
De Corona heeft natuurlijk wel voor een lange zomerstop gezorgd en ook de hittegolf werkt niet
positief op ons brein. Ik begrijp best dat wij senioren nog wel eens wat vergeten; helemaal niet
erg, er is meestal wel hulp. Daarom is het misschien wel handig om nog even de spelregels door
te nemen.
Bij het Bowlen is het de bedoeling 10 Pins, die maar liefst 12 meter verderop staan, om te gooien. Je mag dat in 2 worpen per beurt doen. Gooi je ze allemaal om met 2 worpen (Spare) krijg
je één keer bonus. Maar gooi je alles in één worp om (Strike) dan krijg 2 keer bonus. Je krijgt
10 beurten dus 20 worpen. Wel lastig om te onthouden, maar geen zorgen de Bowlingcomputer
houdt alles netjes bij. Als je klaar bent met gooien, liefst na één worp, mag je weer gaan zitten
en gezellig kletsen of serieuzere zaken doen en wachten op je volgende beurt. Na 10 beurten is
de GAME uit en volgt er een tweede en begint alles weer opnieuw. Dat ga ik natuurlijk niet weer
allemaal uitleggen dat snap je wel. Het staat hierboven al. Hierna is er nog een derde game op
dezelfde manier en dan is het klaar. De verzamelde punten van iedere speler van de drie games
telt de computer op en dat is dan de uitslag van de dag. En dat een seizoen lang.
Ons aller Tilly van Zuylen krijgt een uitdraai uit computer en man Arie zet ze in EXCEL.
Aan het eind van de competitie wordt bij een extra gezellige middag de prijzen uitgereikt en kijken we terug op het afgelopen seizoen.
Zo gaat dat ongeveer bij de Bowling groep van ANSV/KBO. Er wordt serieus maar vooral ook
gezellig en met plezier gebowld.
Deze lange zomer is er mooi tijd geweest ons materiaal eens te inspecteren. Ik heb de gelegenheid aangegrepen en mijn Bowlingbal een extra poetsbeurt gegeven. Een garantie voor een
goede score?
Kortom, wil je fijn en gezellig Bowlen: Gooi dan alles in één worp om!! Dan ben je gauw klaar
met gooien, kan je lekker lang kletsen en win je tot slot ook nog eens de eerste prijs en de wisselbeker.
Tot ziens bij een nieuwe competitie.
Kees van der Klooster
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Na een half jaar met corona-stress, overlijdens van dierbare vrienden en grote drukte op kantoor,
hoop ik dan eindelijk in het najaar nog een paar weken naar een veilig buitenland op vakantie te
gaan om even in alle rust bij te komen van alles.
Dat brengt mijn gedachten op internationale sferen. En toevallig deze week had ik zo'n internationaal geval.
Er komen bij mij op kantoor regelmatig buitenlandse mensen (veelal Duitsers) die een tweede
huis of appartement in Noordwijk hebben, maar in hun eigen land ingeschreven staan. Helaas
komen deze mensen ook een keer te overlijden. En dan willen de nabestaanden het huis of appartement op naam krijgen. In Duitsland is een wederkering testament mogelijk, inhoudende dat
echtgenoten elkaar aanwijzen als enig erfgenaam van hun nalatenschap. In dat geval is de
langstlevende echtgenoot enig erfgenaam en konden we de in Nederland gemaakte verklaring
van erfrecht inschrijven bij het Kadaster.
Sinds 17 augustus 2015 bestaat echter de Europese Erfrecht Verordening, die voor alle EU landen geldt. Iemand die na deze datum in een EU lidstaat komt te overlijden en geen rechtskeuze
had gemaakt bij testament, valt onder het erfrecht van die lidstaat. Dus als een Duits echtpaar
een tweede huis in Noordwijk had, en bijvoorbeeld mevrouw overlijdt in Duitsland waar zij ingeschreven stond (evenals haar echtgenoot) is Duits recht van toepassing.
De Europese Erfrecht Verordening kent ook een Europese verklaring van erfrecht. Dat is echter
geen notariële akte maar bestaat uit onderhandse formulieren die door een notaris in de betreffende lidstaat getekend moeten worden. Het Kadaster in Nederland kon daar niets mee. Maar als
je in de Nederlandse verklaring van erfrecht schreef dat Duits recht van toepassing was, vond het
Kadaster dat ook weer kwalijk: was de Nederlandse notaris dan wel bevoegd?
Uiteindelijk is er in juli 2020 een uitspraak gekomen van het Europese Hof. Na overleg tussen het
Kadaster, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Universiteit van Maastricht is uit deze uitspraak de conclusie getrokken dat een Nederlandse notaris bevoegd is om in internationale
nalatenschappen een nationale (Nederlandse) verklaring van erfrecht af te geven en deze in te
schrijven bij het Kadaster. Gelukkig! Terug naar het 'oude normaal' ☺
Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100

50 jarig huwelijksjubileum
4 september echtpaar Edzes- Bloembergen Hoofdstraat 1H 2202 ES Noordwijk
28 september echtpaar van der Gugten-Verhoeven v Panhuysstraat 9 2203 JN Noordwijk
1 oktober echtpaar Mooijekind-van Veggel vd Mortelstraat 32 2203 JD Noordwijk
8 oktober echtpaar Vink-Barnhoorn Herenweg 90 2201 AL Noordwijk
16 oktoberechtpaar Caspers-v Waas Bonnikeplein 91 2201 GL Noordwijk
Allen van harte gefeliciteerd
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is van de taken die gedaan moeten worden.
Maar hier is wel een strijd aan voorafgegaan
door de voorgaande generatie.

De Noordwijker van 06-08-1919
Vrouwen en mannen

Vrouwen kregen in 1921 kiesrecht. Wij zijn nu
100 jaar verder en zijn blij met de
verworvenheden. Ook voor de oudere vrouw
valt er nog veel te verbeteren. Velen van hen
zijn niet gewend hun mond open te doen. De
man was meestal de persoon die
aangesproken werd en naar zijn mening werd
gevraagd. Er komt een tijd, al zal ik dat niet
meer meemaken,dat in de besluitvorming de
helft van de stemmen een vrouw is.
Ik ben blij met zonen die ook interesse
hebben voor het verleden en de geschiedenis
van Noordwijk en omgeving. Van een van
hen kreeg ik dit toegezonden.

Als ik een huisvrouw was schrijft het Gr. FL.
Tagbl., zou ik tot de mannen zeggen:
Mannen, gij hebt nu van rechtswege den
achturigen werkdag en wij vrouwen verlangen
hem nu dus ook. Om 7 uur ’s morgens zullen
wij met ons werk beginnen en om 12 uur de
eerste pauze houden, dan zullen de kamers
op orde en het eten klaar zijn. Maar bedienen
doen jullie je maar zelf. Verder zullen wij van
3 tot 6 werken. Wat dan niet klaar is, blijft
liggen tot den volgenden dag, als er dan tijd
voor is. De wasch doen, kousen stoppen,
knoopen aannaaien enz. Wat er liggen blijft –
wilt gij mannen dat afmaken?
Zondags werken wij niet. De wet geeft jelui
den heelen dag vrij en wij vrouwen, wij
nemen vrijaf. Misschien koken jullie dan.
Mannen, gij krijgt loonsverhoging,
duurtoeslag, toeslag om uit de schuld te
geraken, toeslag voor kleeding, toeslag voor
het huishouden. Wij vrouwen eischen dat
ook. Verhooging van het huishoudgeld en het
zakgeld, wij eischen toeslag voor
schoenwerk, café- en kinotoeslag.
Mannen, gij krijgt verlof. Wij vrouwen eischen
ook verlof. In het eerste jaar van het huwelijk
een week, in het tweede twee, in het derde
drie, vanaf het vierde jaar vier weken.
Gedurende het verlof doe wij niets, bepaald
niets in ons huishouden.
Mannen als jelui eischen niet ingewilligd
worden staakt gij. Als de Regeering jelui niet
bevalt staakt gij; als de werkgever jelui scheef
aankijkt, staakt gij.
En wij vrouwen? Als gij onze eisschen niet
inwilligt, staken wij; als gij te laat in de kroeg
blijft, staken wij; als gij niet vriendelijk tegen
ons zijt, staken wij.
Mannen gij zegt dat onze eischen niet in te
willigen zijn. Nu wij vrouwen zijn nu toch met
jelui gelijk gesteld!
Dit bericht is letterlijk overgenomen. Het
taalgebruik en de schrijfwijze is wel
veranderd. Wat niet veranderd is, is dat het
werk van de huisvrouw nog steeds
ondergewaardeerd wordt ondanks dat er al
sprongen voorwaarts zijn gemaakt, zeker
onder de jongere stellen waar een verdeling

A. Van Ruiten-Versteege
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WEKELIJKS

BINGO - ONLINE!!

MET INGANG VAN 8 OKTOBER
In juni en juli heeft ANSV samen met BO wekelijks een Bingo online georganiseerd. Dit bleek
een groot succes met de laatste weken ruim 250 spelers. Nu er voorlopig geen uitzicht is op versoepeling van maatregelen, maar eerder aanscherping hebben we de handen ineen geslagen
en gaan we samen met vrijwilligers en stagiaires van BO en Welzijn Noordwijk de komende
maanden wekelijks met ingang van 8 oktober tot 17 december weer een BINGO ONLINE organiseren

Deelname is gratis. U moet zich wel opgeven bij omroep Bo. De Studio is het best bereikbaar
tussen 09.00 en 15.00 uur op nummer: 071-3614858. Meld u snel aan, het aantal deelnemers
is beperkt.
De BINGO-kaarten en de eventueel gewonnen prijs wordt bij u thuisbezorgd.
De BINGO bestaat uit 2 speelrondes met een rijtjesprijs en een hoofdprijs.
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KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of vervoer.
Naam: ………………………………………………… …………………………………………………………………………
Adres: …….………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:.....………………Woonplaats………………….. …….. Telefoonnr.: …………………………………………
Huishoudelijke hulp Organisatie:…………………………………..Vervoer/ pasnummer:…………………………………
Klacht:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening: …………………………………………. …………………...

Datum: ……………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——————————–—

Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruik dan a.u.b. een extra
los blaadje. Het formulier kunt u inleveren bij Ton Donders of tijdens activiteiten bij een aanwezig bestuurslid. Ook kunt u het formulier in de ANSV brievenbus, in het Trefpunt, Schoolstraat 2,
Noordwijk aan Zee of in De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk Binnen, doen.

De oplossing van de woordzoeker uit het septembernummer is: een zomer lang lekker ontspannen
De prijswinnaar is mevrouw Tilly van Zuijlen
Van harte gefeliciteerd.

Er zijn door het CBR nieuwe eisen gesteld aan de rijbewijskeuringen
Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u elke 5 jaar gekeurd worden. Deze keuring is verplicht. Start de procedure 5 maanden voor
uw 75e verjaardag of het verlopen van uw rijbewijs.
De procedure begint met het aanvragen van een Gezondheidsverklaring via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR). Dan volgt een rijbewijskeuring. Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk. Uitsluitend op afspraak via tel.nr. 071 572 8434. Leden van de ouderenbond betalen voor de keuring klein rijbewijs €
22,50
U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle)
of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten.
Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring:
•

De gezondheidsverklaring

•

Eventuele hulpformulieren als u diabetes, hoge bloeddruk, nierziekte of oogafwijking heeft

•

Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan 2 uur

•

Actueel medicatieoverzicht, ook als u geen medicijnen gebruikt, verkrijgbaar bij de apotheek

•

Als u contactlenzen draagt, een recept van de opticien of een verpakking

•

Als u tijdens het autorijden een bril draagt, de bril meenemen

•

Rijbewijs
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i.: Ton Donders

071 3614981

ton.donders@casema.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

06 25311680

info@ansv.nu

Penningmeester a.i.: Jan Hoek

071 368 8615

braamhk@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee

Aad Passchier- van Rooijen

Bestuurslid Wonen:

Vacature

Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3688627

3618638

floriston@hetnet.nl
Bestuurslid activiteiten

Aad Passchier- van Rooijen

Berichten maandblad:

redactie@ansv.nu

Adviesraad Sociaal Domein/koken

Ton Donders

3688627

3614981

ton.donders@casema.nl
Belastinginvullers
Hans van der Hoeven

Coördinator:

06-53632160

hansvanderh@casema.nl

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Henriëtte van der Gugten

06 25311680

ansv.secretaris@gmail.com

Webadres:

www.ansv.nu

Ouderenadviseurs :
Ton Donders

Coördinator

Web-master:

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie.
Redactie
Henriette van der Gugten

redactie@ansv.nu

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV bedraagt € 20,00 p.p. Is uw partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen.
Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en Lidmaatschapsnummer.
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ACTIVITEITEN DBO EN ANSV
Activiteit, organisatie & locatie

dag

van tijd

ma, wo, vr
di, do

9:00
13:30

ma t/m vr
(* zie opmerking)

ma t/m vr
(* zie opmerking)

ma, di, wo,
do, vr

9:00

ma t/m vr
(* zie opmerking)

ma t/m vr
(* zie opmerking)

wo

10.00

14

11

di

10:00

13

10

do

10:15

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

do

10.00

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

ma

14:00

5, 19

2, 16

ma

14:00

5, 19

2, 16, 30

ma

14:00

12, 26

9, 23

di

10:00

20

17

za

11:00

ma

10:00

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

vr

12:00

2, 16, 30

13, 27

vr

12:00

7, 14, 21, 28

vr

12:00

5, 12, 19, 26

ma

13:30

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

di

13:30

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

Sport & Spel voor 55+
DBO  Gymzaal Stijntjesduin

do

19:00

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

Tafeltennis
DBO  Achter Maria ter Zee kerk

wo

9:00

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC

wo

13:30

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

Biljarten & Sociëteit
DBO  De Wieken
>(* uitgezonderd feestdagen)

Biljarten & Sociëteit
DBO  Het Trefpunt
>(* uitgezonderd feestdagen)

Bloemschikken
ANSV  Het Trefpunt
Fotografie
DBO  Het Trefpunt
Gymnastiek
DBO  Het Trefpunt
Haken en breien
ANSV  Het Trefpunt
Kaarten en meer
ANSV  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep II
DBO  Het Trefpunt
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Modeshow - van der Klooster Mode
DBO  De Wieken
Rijbewijs keuring op afspraak
DBO  Het Trefpunt
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken
Samen lunchen op woensdag
ANSV  Het Trefpunt
Samen lunchen op maandag
ANSV  Het Trefpunt
Schilderen/Aquarelleren
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt

Oktober '20

November '20
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Deelname is alleen mogelijk onder de voorwaarden van Stichting Welzijn Noordwijk en de
richtlijnen van het RIVM
Wilt u deelnemen aan een of meerdere activiteiten, dan dient u zich hiervoor schriftelijk
aan te melden.
Voor elke bijeenkomst is een maximum aantal deelnemers toegestaan.
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