Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

5e jaargang september 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 september 2020.
De volgende uitgave verschijnt op 28 september 2020.
De bezorgers kunnen op 28 september vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen
De foto’s op pagina 1, hieronder en 3 zijn gemaakt door
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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’
18 september 2020, 16 oktober, 16 november
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
2

VAN HET BESTUUR

Nederlanders staan erom bekend dat zij
veel over het weer praten. Daar is op dit
moment ook wel wat over te zeggen
want is erg warm. Voor ons senioren,
een beetje tѐ warm. Maar het onderwerp
dat iedereen nog het meeste bezighoudt
is toch Corona, of je nou vὸὸr- of tégenstander bent van de maatregelen.
Zoals de zaken er nu voor staan hebben
de bonden ANSV, KBO en WN besloten
om voor uw en ieders veiligheid, in de
maand september nog geen activiteiten
op te starten. Wij vragen daar uw begrip
voor. Zodra het mogelijk is om dit wel te
doen onder veilige omstandigheden zullen we ons daar als van ouds voor in
zetten.
Het verhaal dat Jan van Duin ons stuurde, zie hiernaast, speelt zich af in een
tijd dat nog niemand wist wat Corona is
en men had nog geen idee wat de impact van zoiets kan hebben op de samenleving.

Ik wens u veel leesplezier.
De Redactie
P.S: Bloemschikken gaat, mits er voldoende inschrijvingen voor zijn, door op
9 september. Ook kunt u donderdagsmorgens deelnemen aan ‘haken en
breien’. Over de lunch die Ton Donders
maakt op de 1e maandag van de maand
leest u op pagina 5.

MEST.
Het was 1965, om precies te zijn 30 augustus, dat ik in Amsterdam ging werken bij de Neederlandsche Zondagsschool
Vereeniging, opgericht in 1865 (vandaar de ouderwetse
schrijfwijze van de naam).
Mijn opdracht was om een tournee te organiseren bij 32
plaatselijke zondagsscholen. Dit ter gelegenheid van het
honderd jarig bestaan van de Vereniging. Ik trok dus heel
Nederland door. Van oost naar west en van noord naar
zuid. En dat allemaal met openbaar vervoer omdat ik toen
nog geen rijbewijs had. Dat behaalde ik pas in het najaar
van 1966.
Toen de tournee eenmaal voorbij was, ben ik met het materiaal van de vereniging de christelijke lagere scholen gaan
bezoeken en verzorgde ik tevens allerlei beurzen. Ten behoeve daarvan reed ik toen een Volkswagen bus om al het
materiaal mee te vervoeren. Ook ideaal voor ons gezin met
vijf kinderen als wij b.v. met vakantie gingen. Dan konden
we makkelijk alle bagage mee nemen. Maar ook voor andere gelegenheden. Terwijl de kinderen altijd graag mee gingen, toen ze nog in de lagere schoolleeftijd waren. Hoewel
ik het met mijn werk altijd druk had en daarnaast ook nog
was gaan studeren en actief was in de eigen kerk, hield ik
er ook nog een volkstuin op na.
Daarvoor was het belangrijk, aldus ervaren volkstuinders,
om in het voorjaar je tuin goed te bemesten. Op een zaterdag vroeg ik mijn kinderen of ze mee wilde met de auto om
een boodschap te gaan doen. Waar gaan we naar toe pap?
vroegen ze toen ik, terwijl zij vol enthousiasme instapten,
ook een klein teiltje waarin zij als baby nog gepoedeld hadden in de auto zette. Een verrassing antwoordde ik hen. We
reden naar een boer aan de Gooweg, Arie van Duyn bij veel
oudere Noordwijkers wel bekend als de Nulles. Daar aan
gekomen vroeg ik hem of hij een beetje koemest voor me
had, dus liep ik met hem mee naar de mesthoop, gewapend
met het teiltje dat hij royaal vulde. Samen droegen we dat
vervolgens naar de auto en zette ik het er in. U kunt zich
voorstellen wat de reactie was van de kinderen, een aanhoudende jammerklacht die er niet om loog. Zij moesten
immers in de auto blijven wilden ze van de Gooweg naar
huis komen, in het Duinpark waar wij toen woonden. De
stank/geur van de mest bleef daarna nog wel een week in
de auto achter. Zelf vond ik dat niet zo erg aangezien het
mij herinnerde aan het verblijf van ons gezin dat in de oorlog was geëvacueerd op een boerderij ergens in de buurt
van Enschede. Zelfs nu nog, ongeveer vijftig jaar na dato,
wordt dit gebeuren zo nu en dan met de nodige afschuw in
herinnering gebracht. Hoe heeft onze pa ooit zoiets kunnen
doen!
Die arme kindertjes…
Jan van Duin.
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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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Kaarten en meer
Eindelijk mochten wij op maandag 22 juni weer naar
het Trefpunt naar de activiteit ‘kaarten en meer’ van
de ANSV.
Op corona-afstand zaten wij ieder aan één tafel om
projecten te maken die Melinda voor ons uitgezocht
en voorgewerkt had.
Het was bijzonder leuk en gezellig om na zo`n lange
tijd dat we wij elkaar niet gezien en
gesproken hadden, weer bij te praten.
Via onze whatsapp-groep hadden wij wel contact
met elkaar maar het is toch leuker om elkaar te zien
en spreken.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn wij al weer drie keer geweest en op bijgaande foto ziet u de
kaarten en cadeauverpakking die wij al gemaakt hebben.

Iedere maandag is het een verrassing en een feest: wat zullen wij nu weer voor leuks gaan maken, alleen jammer dat nog niet iedereen geweest is.
Op de foto hiernaast ziet u een voorbeeld van wat wij gemaakt hebben.
Ik denk dat ik voor alle cursisten spreek: Melinda bedankt en wij gaan door.
Olga Klene, deelnemer aan de activiteit
SAMEN KOKEN EN ETEN
IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 7 september 2020
We hopen met z’n allen dat de Coronacrisis Deze crisis heeft ons allen stevig in de greep en
zorgt voor veel onzekerheid. Wat mogen we nog wel en wat moeten we vooral niѐt doen. Tijdens dit schrijven is al bekend dat alle ANSV activiteiten t/m 1 oktober stil liggen.
Met in acht neming van de voorwaarden van WN en de richtlijnen van het RIVM, gaan we wel
opstarten met “Samen koken en eten” op de eerste maandag van de maand. Met de 1.5 m afstand kunnen we maximaal 16 personen ontvangen, dus tijdig aanmelden is noodzakelijk.
Wij nodigen u uit om een vorkje mee te komen prikken. Voelt u zich eenzaam of vindt u het gezellig, andere mensen te ontmoeten kom dan maandag 7 september a.s. naar het Trefpunt. Op
het menu staat ditmaal een nasi-schotel:
Menu maandag 7 september 2020
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Aanvang
Kosten

: Loempia
: Nasi / witte rijst / kipsaté / kroepoek / gebakken ei / zoetzuur
: verrassing
: 12.00 uur
: €5,-

Wilt u zich wel tijdig op geven i.v.m. inkopen? U kunt dit doen door een briefje in de brievenbus van de Wieken of het Trefpunt te doen, of een telefoontje of mail naar:
Ton Donders
Tel.nr: 06-17618703 / 071-3614981
E-mail: ton.donders@casema.nl
Huwelijksjubileum
18-08-2020, 50 jaar getrouwd, echtpaar van Dorp-van de Voet, Duinkant 90, 2203 NL Noordwijk

Van harte gefeliciteerd
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Midden in de vakantie, met onverwacht heel veel werk en een lage bezetting door de diverse vakanties van medewerkers, wil ik u toch wat vertellen. Zoals ieder jaar zal ook dit jaar een groot
deel van de vakantiegangers uitgerust en met fijne herinneringen terugkeren van vakantie en
weer met frisse moed aan het werk gaan. Toch is er na de vakantie ook altijd een echtscheidingspiek. Trammelant in de relatie wordt erger naarmate men dichter op elkaars lip zit. En ik
vrees dat de corona-crisis op diverse huwelijken ook geen positieve uitwerking heeft…
Hierbij het verhaal "Scheiding" uit "Het geheim van de notaris" van Johan Nebbeling.
Ze zijn het er allebei over eens: na vijftien jaar werkt het huwelijk niet meer. En dus gaan ze
scheiden. In goed overleg, als goede vrienden uit elkaar. Daarom zitten ze samen tegenover me:
hoe gaan we dat financieel regelen? Het zijn leuke, redelijke mensen. Ze hebben samen één advocaat die het een en ander heeft uitgezocht en op papier gezet. Erg ingewikkeld lijkt het allemaal niet. Ze hebben geen kinderen, zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben
aardig wat geld op de bank. Hun relatieve welstand hebben ze vooral te danken aan twee erfenissen: een van ongeveer 140.000 euro van haar overleden ouders, een van ongeveer 160.000
euro van de zijne. Alles is in de grote pot gegaan, die nu verdeeld moet worden. Hoe moeilijk kan
dat zijn? Maar als ik alle papieren goed doorlees, blijkt er een addertje onder het gras te zitten.
Haar ouders hebben destijds een testament laten opmaken met daarin een uitsluitingsclausule.
Dat betekent dat hun schoonzoon geen aanspraak kan maken op de erfenis van zijn vrouw. Haar
erfdeel geldt als privévermogen en valt buiten de gemeenschap van goederen. Zijn ouders hebben geen testament opgemaakt. Zijn erfdeel valt wel in de gemeenschap van goederen. Concreet
betekent het dat zij wel de helft van zijn erfdeel krijgt, maar hij niets van het hare. Aan het einde
van de rit houdt zij 220.000 euro over, hij blijft achter met 80.000 euro. Het is misschien oneerlijk
of onbillijk en zeker niet zoals de twee zich dat hadden voorgesteld, maar zo is de wet.
Het evenwicht is verstoord, de goede relatie tussen de twee voormalige echtelieden raakt getroebleerd. De redelijke scheiding verandert in een vechtscheiding. De verwijten vliegen over en
weer. Zij vindt het allemaal niet meer dan logisch. "Ik heb er toch gewoon recht op?!" Hij verwijt
haar hebzucht en voelt zich bestolen. "Hoe kán ze nou zoiets doen!?" De gezamenlijke advocaat

In memoriam
Op 10 juli jongstleden ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van de heer Loek Verhoeven. Loek was een
actieve gastheer bij WN en daardoor een bekende figuur bij de leden die regelmatig onze activiteiten bezoeken. Loek heeft
zijn ziekte moedig gedragen maar hij heeft de strijd toch verloren.
Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen sterkte met het verwerken van dit verlies.
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Bert Sargentini clubkampioen seizoen 2019-2020

Onderbroken door een langdurige Corona-pauze is het clubkampioenschap biljarten in juli toch
nog afgewerkt. Het clubkampioenschap loopt door het hele seizoen heen. Het begint meestal
eind augustus en wordt normaal gesproken in mei beëindigd. Omdat het wedstrijdverloop dit seizoen toch al voorspoedig verliep waren er nog maar enkele wedstrijden te spelen toen er in juli
weer gespeeld kon worden.
Dat Bert Sargentini de grootste kanshebber op het kampioenschap was, lag al geruime tijd voor
de hand, omdat hij vrijwel ononderbroken in de top van de ranglijst stond. Zijn puntentotaal bereikte hij door 21 van de 28 partijen te winnen, speelde één keer gelijk en behaalde ook nog een
bonuspunt door een van zijn winstpartijen binnen 20 beurten te beëindigen.
Tweede werd Jan Verbeek met 39 punten en Bart v.d Kwaak legde beslag op de derde plaats
met 34 punten.
De hoogste serie in de hele competitie werd gemaakt door Cor Glasbergen met 14 caramboles.
De kortste partij kwam op naam van Tom Braams die een partij in 14 beurten wist te beslissen.
De totale eindstand is (ieder heeft 28 wedstrijden gespeeld):
1) Bert Sargentini
44 pnt
(zie foto hiernaast)
2) Jan Verbeek
39 pnt
3) Bert v.d. Kwaak
34 pnt
4) Arnold Geerlings
32 pnt
5) Tom Braams
32 pnt
6) Kees van den Berg
20 pnt
7) Cor Glasbergen
19 pnt
8) Tinus de Ridder
15 pnt

Modeshow 26 september a.s.
Het nieuwe seizoen gaat beginnen, dat is hoopvol. We starten met in achtneming van Coronamaatregelen. Dat is voor ons allen een opgave maar zonder
die maatregelen is het voor ons allen niet verantwoord. Bij binnenkomst handen wassen, flacon staat bij de receptie, de stoelen worden neergezet op 1
meter 50cm. We vullen ook een formulier in zodat we weten wie aanwezig
waren. Houd u zich hier a.u.b. aan, het is voor ons allen heel belangrijk.
De modeshow wordt gehouden op 26 september in het Trefpunt. Half elf is de
zaal open, de show wordt gestart om elf uur. Na de presentatie kunt u weer uw honger stillen
met een lunch.

Wilt u deelnemen aan de lunch meldt u dit dan bij de receptie, mocht de receptie gesloten zijn
kunt u zich telefonisch aanmelden bij de receptie 071-7114334 of bij Hennie Meeuwenberg tel.
071-3614198 of nog prettiger zend u een bericht
per mail aan henniemeeuwenberg@ziggo.com.
Spreekt u vooral mijn voicemail niet in!

Kosten voor de lunch € 3,00.
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Stichting Thuis in Welzijn zoekt op korte termijn voor
Thuishuisproject Noordwijk:
Een Vrijwilligerscoördinator m/v – ca. 12 uur per week
(waarvan 8 uur betaald)
“Een professional die vrijwilligers ondersteunt”

Het verzorgen van de coördinatie en het organiseren van het vrijwilligerswerk, met name bij
Thuisbezoek-activiteiten, en soms in het Thuishuis, in de gemeente Noordwijk. Gericht op het
verlenen van aandacht, nabijheid en het ‘er zijn’ aan alleenstaande ouderen die niet alleen willen
wonen en/of die (dreigen te) vereenzamen.
Functie-eisen:
- Affiniteit met het Thuishuisproject en ervaring in het samenwerken met vrijwilligers en ouderen
- Communicatie – coördinatievaardigheden en in teamverband kunnen werken
- Computervaardigheden en in het bezit zijn van rijbewijs/auto
- Ondernemend, inspirerend, zelfstandige - en flexibele werkhouding
- MBO/HBO niveau.

Tevens zoeken wij
Vrijwilligers m/v

“Mensen die er willen ‘zijn’ voor alleenstaande ouderen”

Momenteel zoeken wij vooral vrijwilligers woonachtig in de gemeente Noordwijk.
Men behoeft geen speciale opleiding te hebben
Belangstellenden zijn verplicht om aan de (kosteloze) basiscursus deel te nemen
Leeftijd is niet belangrijk en mannen en vrouwen zijn welkom

“Op een fijne manier samen oud worden!”
Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in de gemeente Noordwijk dat ondersteuning biedt
aan alleenwonende ouderen (60+). Het Thuishuisproject bestaat uit 2 delen: Het Thuisbezoek
en het Thuishuis
Voor meer informatie www.thuishuis.org en/of bel met
Jan Ruyten, projectcoach 06- 109 677 46)
Belangstellenden kunnen zich melden bij:
Stichting Thuis in Welzijn via e-mail: info@thuisinwelzijn.nl
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U kunt de oplossing sturen naar de redactie: redactie@ansv.nu, of in de postbus van
ANSV in De Wieken of Het Trefpunt.
Onder de goede inzenders wordt weer een cadeaubon van € 10,00 verloot.
Veel puzzelplezier!!
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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.

Bericht van overlijden
De heer A.H van Wijnen, Leeweg 14b, 2203 LD Noordwijk
De heer L.P.C. Verhoeven, De labassecour Caanstraat 42, 2201 NC Noordwijk

†

Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe

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

3688627

Bestuurslid Wonen:

Cees Hamburger

3619954

cecohamburger@hotmail.com
Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

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 september 2020 ANSV EN DBO
Dag
Maandag

Datum
7
7, 21
7,14,21,28

Woensdag

2,9,16,23,30
9

Donderdag

3, 10,17,24

Activiteit
Samen koken
Samen eten
Kaarten en meer
Rijbewijskeuring

Locatie
Het Trefpunt

Tijd
11.00
12.00
14.00-16.00
Op afspraak

Organisatie
ANSV

Wandelvoetbal
Bloemschikken (bij voldoende
deelname)
Haken en breien

Voetbalclub SJC

13.30
10.00

DBO
ANSV

Het Trefpunt

10.00-12.00

ANSV

Het Trefpunt
Het Trefpunt

ANSV
DBO

Ton Donders en Aart Mulder willen u allen de gelegenheid geven om, bij voldoende belangstelling, met elkaar gezellig een vorkje weg te prikken. U bent er even uit en ontmoet weer mensen!
Bij voldoende belangstelling staan gepland: 14, 21 en 28 september stamppot, aanvang 12.00.
Kosten voor deze maaltijd zijn € 2,50
Eveneens onder dezelfde voorwaarde kunt u samen lunchen met een uitsmijter op 16, 23 en 30
september, aanvang 12.00. Kosten voor deze maaltijd zijn € 2,00
Dit alles natuurlijk alleen bij voldoende belangstelling en onder de voorwaarden van Stichting
Welzijn Noordwijk en de richtlijnen van het RIVM!
Wilt u zich wel tijdig op geven i.v.m. inkopen? U kunt dit doen door een briefje in de brievenbus van de Wieken of het Trefpunt te doen, of een telefoontje of mail naar:
Ton Donders
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