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ANSV(ee)

Voor zorg

Doet u met ons

die rekening houdt met uw agenda
De Thuiszorgers b.v.~ Bronckhorststraat 21 ~

mee?

2201 KT NOORDWIJK
Tel: 06-10638838 / 06-10638283
Fax 071-3616246
E info@dethuiszorgers.nl ~www.dethuiszorgers.nl

Patisserie en chocolaterie
Banketbakken is een vak,

Uitvaartverzorging

Dat proeft u bij George Vis

Begraven-cremeren

A . van der Berg

Prins Bernhardstraat 49
Noordwijk

Zoutmanstraat 37
2202 LM Noordwijk

Tel. 071-3612974

Admiraal – de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.
Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel.

Tel.: 071-361 68 89
Fax: 071-362 47 74

Krijn van der Bent,
Keurslager

Verstand van lekker eten.

Ma t/m vrij 07:00 – 17:30
Vrijdag 07:00 – 18:30
Zaterdag 07:00 – 14:00
(Vanaf 11 uur gebakkenvis)
GRATIS PARKEREN!
Schoolstraat 7, Noordwijk
071-3646222
www.admiraaldewitt.nl

Wist u dat wij ook cateren, zo leveren wij
verschillende opgemaakte salades en luxe hapjes.
Maar ook een buffet of koken op locatie doen wij
graag.
Geef ons eens een belletje voor meer informatie.
Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk, 071-3612720
www.vanderbent

Joop Faase

Glas, verf, lijsten en behang

Joop Faase b.v.

De verfspecialist

Televisie-en radio speciaalzaak

Sint Jeroensweg 23
Noordwijk

Koelkasten en wasautomaten

Tel. 071-3612352

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk,

Tel. 071-3613558
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Van de bestuurstafel
Beste ANSV leden en leden van voormalige ANBO Noordwijk.
Deze maand hebben wij gekozen voor uitgifte
van een gezamenlijk blad. De leden van ANSV
zijn inmiddels waarschijnlijk al vertrouwd met onze maanduitgave. Maar voor ANBOleden is dit
iets nieuws.
Deze maand laten wij u kennis maken met ons
blad, u kunt o.a. zien welke activiteiten worden
georganiseerd door onze vereniging en het DBO
(DrieBondenOverleg).
Van harte hopen wij dat wij onze vriendenkring
kunnen uitbreiden met uw lidmaatschap en bieden u hiervoor, voor het komende half jaar, de
contributie aan van € 10,00.
Dit onder het motto, samen zijn we sterk. (kijk
voor meer informatie ook eens op onze website:
WWW. ANSV.NU).
De weken vliegen voorbij, als u dit blad ontvangt
is zijn de paasdagen alweer geweest en beginnen we aan het laatste deel van het winterseizoen. Tijdens de zomermaanden hebben medewerkers van de meeste activiteiten een zomerpauze. De commissieleden van de bingo organiseren echter afwisselend met de KBO elk een
bingomiddag per maand die toegankelijk zijn
voor alle senioren. En de medewerkers van de
commissie Lief en Leed hebben dan ook geen
rust want tijdens de zomermaanden gaan zij op
huisbezoek.
Maarrr..inmiddels heeft de lente voorzichtig intrede gedaan met af en toe een mooie dag en nu
maar wachten tot er weer echt mooie lentedagen
aanbreken. Dan kunnen we genieten van de ontluikende bloemen en bollenvelden die in bloei
staan. Ik vind dit eerlijk gezegd het mooiste deel
van het jaar.
Ook kondigt zich een nieuw seizoen aan waar
wij alweer druk mee bezig zijn.

Voor de medewerkers is het telkens bij aanvang
van het nieuwe seizoen een vraag hoeveel deelnemers er komen, voor de organisatie is het
prettiger als u van tevoren meldt aan welke activiteiten u wilt deelnemen. Bekende gegevens
maken uitvoering van de administratie makkelijker. Doet u ons een plezier en meldt u bij de receptie aan welke activiteit u wilt deelnemen of
vult u het formulier in dat in het volgende blad
wordt opgenomen.
Er zijn echter ook activiteiten waar u zich niet
voor hoeft op te geven zoals b.v. de bingo. Mogelijk heeft u interesse aan een activiteit die niet
in het programma staat vermeld, meldt ons dit
zodat we kunnen bekijken of er meer liefhebbers
zijn.
Een nieuwe dagelijkse activiteit wordt een happy
koffie uur. Een mogelijkheid om van 9 tot 12 uur
gezellig een kopje koffie te drinken in het Trefpunt of De Wieken. Een blad of de krant te lezen,
een boek uit de boekenkast te nemen en meenemen naar huis. Als u het boek uit heeft dan
brengt u dit terug of ruilt het om voor een ander
boek. U kunt natuurlijk ook gewoon gezellig praten. Opzet is mensen bij elkaar te brengen, zo
ontstaan mogelijk nieuwe contacten waar u veel
plezier van kunt hebben.

Tot slot nog een verzoek aan onze ANSV-leden,
mocht u uw contributie nog niet over hebben gemaakt, verzoeken wij u dit dan zo spoedig mogelijk te doen.. De contributie is vastgesteld op
€ 20,00 en voor een partner € 10,00 . U kunt de
contributie overmaken naar
NL14INGB0007090565 ten name van ANSV
Noordwijk. Bij voorbaat hartelijk dank.
Hennie Meeuwenberg, voorzitter
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
In april vorig jaar schreef ik over het levenstes-

Het is ook niet zo – wat toch nog steeds veel

tament. Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar

mensen denken – dat als je (in gemeenschap van

verder en heeft het levenstestament alleen

goederen) getrouwd bent, en één van de echtge-

maar aan populariteit gewonnen, sinds de in-

noten raakt handelingsonbekwaam, de andere

voering in 2010: in 2015 werden er in totaal zo'n

echtgenoot kan optreden namens de handelings-

100.000 levenstestamenten afgesloten.

onbekwame echtgenoot. Dat kan niet! En als er
dan geen levenstestament is, moet je naar de

Ouderenbonden, serviceclubs en banken vra-

Kantonrechter voor bewind en mentorschap. En

gen me om voor hun leden/cliënten voordrach-

dan zit je aan de regels van de Kantonrechter

ten te houden omdat ze ook daar merken dat

vast, die vaak streng is waar het het doen van

het mensen bezighoudt; dat het voor mensen

schenkingen betreft en ten aanzien van de ver-

van belang is zelf de regie in handen te kunnen

koop van de echtelijke woning. Bovendien moet

houden en dat het opmaken van levenstesta-

jaarlijks rekening en verantwoording worden afge-

menten derhalve heel zinvol is.

legd aan de Kantonrechter over het gevoerde beheer.

Mensen die wat jonger zijn denken nog wel
eens dat een levenstestament iets voor oudere

U kunt bij mij te allen tijde informatie inwinnen

mensen is, maar eigenlijk is dat niet zo, want

over het levenstestament. Aan een eerste oriën-

jongere mensen worden weliswaar minder snel

terende bespreking van circa een half uur zijn

dement, maar ook met jongere mensen kunnen

voor u geen kosten verbonden. U kunt ook – zo-

helaas vervelende dingen gebeuren. Denkt u

lang de voorraad strekt – een brochure op mijn

aan prins Friso. Als je door een ongeluk in coma

kantoor ophalen.

raakt, kun je niets meer zelf regelen en ook
geen beslissingen meer nemen. Stel dat u on-

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere,

dernemer bent en u kunt plotseling niet meer de

notaris te Noordwijk

leiding van uw bedrijf op u nemen, en er is niemand die de opdrachten kan tekenen en/of be-

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-3640100 /

talingen kan doen. In het levenstestament kunt

ckruis@notariskruissweere.nl

u voor die situatie een zaakwaarnemer benoemen.
——————————————————————————————————————————————————————————-

De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen:
Dhr F. van Duin

Schoolstraat

15E

2202 HC Noordwijk

Mw. P.W. Gelevert

Groot Hoogwaak

222

2202 TZ Noordwijk

Mw. J. Duindam-Mark

Groot Hoogwaak

138

2202 TX Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte
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Therapie “AanZee”
Prins Bernhardstraat 55
2202 LG Noordwijk

Uw wijkpraktijk voor Noordwijk aan Zee

Fysiotherapie

fysiotherapie

tel 071-3646545

sportfysiotherapie

Podoposturale therapie

tel 071-3646545

individueel aangepaste inlegzolen tegen rugklachten

Pedicure

Diabetische voet

tel 06-49778446

Reumatische voet

Beddenspecialist

Verkade

Ruime keus in Seniorenbedden
Bedden

v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP

Specialist nl

Noordwijk 071-361266
www.beddenspecialist.nl/verkade
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ThuisSupport,de thuiszorgorganisatie van Groot Hoogwaak,
scoort in een onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid
een 8,9.
Wij maken graag waar wat wij zeggen!
Uw persoonlijke wens is onze zorg.
Wij komen bij u thuis voor:
Verzorging: o.a. hulp bij douchen en aankleden
Verpleging: o.a. wondverzorging en diabetescontrole
Alarmering

Hulp bij het huishouden

Direct inzetbaar, met één telefoontje geregeld.Bel nu (071) 36 88 888

DOE UZELF NIET TEKORT, KIES VOOR THUISSUPPORT!
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Een leuke, sportieve en gezonde hobby: wandelen
Wie van u doet nog aan de grote voorjaarsschoonmaak? Ik denk niet meer zoveel. Allemaal weten we nog wel hoe het er aan toe
ging; het hele huis ondersteboven en de kasten van de muur. Moeder met een verhit hoofd
en de pap aangebrand. Met de moderne huizen tegenwoordig is dit natuurlijk ook niet meer
zo nodig. We hebben dan ook meer tijd om
leukere dingen te gaan doen. Voor mij is een
van die dingen een stuk gaan wandelen in de
vrije natuur. Je hebt er niet veel voor nodig, alleen een paar goede schoenen. In Noordwijk
hebben we de duinen en het strand vlakbij.
Alle jaargetijden hebben zo hun aantrekkingskracht. In het voorjaar, bij voorkeur met een
mild zonnetje, is er het ontluikende groen en
het gekwinkeleer van de vogels die weer terug
zijn van hun winterverblijf. In de zomer is het

Als dan na een lange zomer de herfst aanbreekt, genieten we weer van dat jaargetijde. De bladeren aan de bomen die prachtig
verkleuren, paddestoelen en al wat er meer
voor moois te zien is.
En als dan na de najaarsstormen de bladeren gevallen zijn ,
vormen zij een zacht
tapijt onder onze voeten.
De winter is niet mijn favoriete jaargetijde
maar ook dan is er wandelplezier. Met een
beetje geluk in vers gevallen sneeuw, en
rijp op de takken. Maar de winter hebben
we nu net gehad. Ik kijk uit naar een heerlijk
voorjaar en een lange warme zomer. Ik
wens u allen veel wandelplezier.
Henriëtte van der Gugten.
SPORTIEF WANDELEN.

heerlijk op het strand. Eerst even de drukte
voorbij van de badgasten en dan begint het ultieme genieten langs de rand van de zee.
Thuis zoek ik al op de computer naar de waterstanden want ik loop toch bij voorkeur bij laag
tij! Als we een keer een ander uitzicht willen
zien, gaan we met de auto of het openbaar
vervoer verder het land in. Heel veel wandelroutes zijn te vinden op het internet. De dagwandelingen van de NS zijn zeker ook een
aanrader. Voor de echte wandelaars is in juli
het hoogtepunt van het jaar: de Nijmeegse
vierdaagse. Ik heb me daar een keer aan gewaagd, een fantastische ervaring maar wat
heb ik me daar op verkeken! De derde dag
heb ik moeten afhaken helaas. Hoewel ik toen
ontzettend teleurgesteld was, is de ervaring
fantastisch geweest. Ik heb erg veel respect
voor alle mensen die deze trip uitlopen. De
sfeer in de stad is ontzettend gezellig, ook als
niet deelnemer is een bezoek aan Nijmegen
tijdens de vierdaagse de moeite waard.
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ANSV leden kunnen gebruik maken van het
activiteiten aanbod van de KBO het gaat
met name over: Sportief wandelen. Er wordt
op dit moment nog op donderdagmorgen
gelopen van 10.45 uur tot ongeveer 12.00
uur. Vanaf 31 maart (de zomermaanden)
gaan we weer s' avonds lopen van 19.15
uur tot 20.30 uur. In de wintermaanden
gaan we dan weer naar de morgen. (Vanaf
ongeveer half oktober.)
Er wordt in een pittig tempo ongeveer 6 km.
gelopen. (1 uur en 15 min.) We lopen op het
strand in de duinen of op straat. (Ook schuwen we af en toe een duin-opgangetje of
een trapje niet.) Dus een beetje conditie
moet je wel hebben.
Maar we lopen toch vooral ook voor de gezelligheid!
Zoals gezegd, "Bewegen is niet alleen goed
voor de slanke lijn, maar zeker ook voor de
conditie van je brein."
Dus kom gezellig meelopen.
Informatie en begeleiding, Maria Berbee
06-37240047
Of mariaberbee@hotmail.com

Voor een rijbewijskeuring kunt u terecht bij:
Op maandag kunt u gekeurd worden in de Wieken of het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te bereiken op 071-5728434. Leden van een Ouderenbond, betalen voor keuring klein rijbewijs € 20,00, groot rijbewijs (vrachtauto) 30,00.




U kunt ook terecht bij dr. Immerzeel. Telefonisch te bereiken op 071- 3646433.
De kosten bedragen dan € 35,00.
Wantveld (keuring door een andere arts van de praktijk). Tel.: 071-3619300, prijs €46,75
Vinkenveld: (u hoeft geen patiënt in deze praktijk te zijn) tel. 071-3620277, prijs € 37,80
(www.keuringscheck.nl). Door het invullen van
slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het
nodig een keuringsformulier, de zogenaamde
Eigen Verklaring aan te schaffen.

Algemene regels vanaf 1 januari 2014
voor rijbewijs B en A:
Jonger dan 60 jaar: Een rijbewijs verlengd
voor uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet
te worden gekeurd.
Tussen 60 en 65 jaar: Bij verlenging is dit
rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is
niet nodig.
Tussen 65 en 70 jaar: Het nieuwe rijbewijs
is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet
nodig.
Tussen 70 en 75 jaar: Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig
als het oude rijbewijs verloopt op of na uw
75ste verjaardag.
75 jaar of ouder: Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht.

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring
(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekering(tussenpersoon) of kijk in de voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening
of medicijngebruik blijft de rijbewijskeuring
bij verlenging verplicht. Ook moet voor verlenging van een groot rijbewijs (CDE) een
keuring plaatsvinden.

Om te voorkomen dat oudere automobilisten
op kosten worden gejaagd of tijdelijk zonder
rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de
keuringscheck ( www.keuringscheck.nl) ontwikkeld. Door het invullen van slechts enkele
gegevens wordt duidelijk of het nodig is een
keuringsformulier, de z.g. eigen Verklaring, aan

Om te voorkomen dat oudere automobilisten onnodig op kosten worden gejaagd of
tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten,
heeft Regelzorg de 'keuringscheck' ontwik-

———————————————————————————————————————————————————————

Presentatie van
de zomercollectie
H en A mode presteert de zomer/
voorjaarscollectie in het Dienstencentrum Het Trefpunt aan de Schoolstraat 2 te Noordwijk
aan Zee. H en A verkoopt sinds 18 jaar mode voor modebewuste senioren en presenteert de
modeshows speciaal op een gewenste locatie.
Dit modehuis toont de nieuwste mode-items tegen een aantrekkelijke prijs. Want exclusiviteit
hoeft niet duur te zijn. De presentatie met de nieuwe voorjaars/zomermode zal plaatsvinden
op 2 april 2016
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Ontspanningsyoga in Noordwijk

Nationale Zorgnummer

Mijn naam is Claudia Beringen. Vanuit Haarlem ben

Voortaan kunt u met uw vragen over zorg, on-

ik onlangs verhuisd naar Noordwijk. Ik ben werkzaam

dersteuning en participatie terecht bij het Natio-

in de wijkverpleging en ben erkend yogadocente, ge-

nale Zorgnummer. Hier krijgt u heldere ant-

specialiseerd in yoga voor ouderen en (ex)

woorden op uw vragen over zorg, werk, onder-

kankerpatiënten. Ik zou graag een groep in Noordwijk

wijs en wonen. Met uw vragen en ervaringen

starten voor deze doelgroepen. Het accent ligt bij lich-

helpt u het landelijk Platform GGZ en

te lichaamsoefeningen. Ook komt het “zitten met aan-

de Patiënten-federatie NPCF, de landelijke or-

dacht” aan bod. Hierin wordt gewerkt aan houding,
ontspanning en voelen wart er gebeurd met lichaam

ganisaties achter het Nationale Zorg Nummer,

en geest. De lessen zijn niet zweverig. Ik geef yoga

op te komen voor uw belangen. Bel, mail of

voor mensen die met beide benen op de grond staan

neem deel aan één van de meldacties van de

en er mag zeker ook gelachen worden (graag zelfs).

organisaties. Het streven is om de stem van

In overleg wil ik eind januari 2016 graag ter kennis-

mensen die zorg en ondersteuning nodig heb-

making een (gratis)

ben, krachtig te laten klinken.

proefles in het Trefpunt

Doelstellingen zijn onder meer:

geven. Hierna zullen
de lessen bij voldoende



De telefonische bereikbaarheid vergroten
voor mensen (cliënten en familie) met een
vraag, klacht of melding op het gebied van
zorg, ondersteuning en participatie.



De wijze van registratie vragen en antwoorden te uniformeren



Issues waar veel vragen of zorgen over

belangstelling wekelijks
kunnen plaatsvinden.
Afgezien van de gratis
proefles, kosten de overige lessen € 7.50 per les. Of
u neemt een strippenkaart voor € 27.00 (4 lessen
voor 3 maanden geldig). Regelmatig komen is ge-

zijn als input te gebruiken voor belangen-

wenst. Alle oefeningen kunnen in principe op een

behartiging.

stoel worden uitgevoerd. Hopelijk tot ziens, met vrien-



delijke groet, Claudia Beringen.

Het Nationale Zorgnummer:
0900-2356780 ( 20 cent per gesprek)

NB. Als u zich aanmeldt (naam, adres, telefoonnum-

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van
9.00-17.00 uur.

mer+ vermelding Yoga in Trefpunt) via een duidelijk
leesbaar briefje in de DBO-postbus in het Trefpunt oif
de Wieken of tel. naar het Trefpunt . Inmiddels zijn de
lessen begonnen en vinden plaats in het Trefpunt.
Elke maandagmiddag van twee tot drie uur kunt u
deelnemen aan de yogalessen.

Paasbingo.

Hoewel het buiten nog steeds guur en koud is, komt de lente
er toch echt aan. Een enkele keer als de zon ’s middags
schijnt, we buiten op de grasvelden een enkel lammetje zien
en hier en daar wat krokusjes staan te bloeien, beginnen we
dat ook echt te geloven.

De lente begint bij ons met de welbekende paasbingo op donderdag 24 maart a.s.
aanvang 2 uur in het Trefpunt
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PGB verankerd in ZVW
De Tweede Kamer heeft besloten dat het recht op

Het zou ook onverstandig zijn het pgb over te

een persoonsgebonden budget (pgb) wordt veran-

laten gaan aan de markt. De gelijkwaardige

kerd in de Zorgverzekeringswet (Zvw) . Goed

toegang tot het pgb en de rechtspositie van

nieuws! Het wettelijk vastleggen van dit recht is

verzekerden zouden erdoor onder druk komen

voor mensen met een aandoening of beperking

staan.

een belangrijke voorwaarde om de eigen regie

Toegangscriteria

over hun zorg en ondersteuning te behouden. Een

In de brandbrief wordt ook gevraagd om de

aantal patiënten– en gehandicapten-organisaties

toegangscriteria voor een pgb in de Zvw vast

stuurden in aanloop naar het debat over de wets-

te leggen. Daarvoor bleek helaas geen meer-

wijziging een brandbrief naar de Tweede Kamer.

derheid in de Tweede Kamer. In plaats van in

Hierin werd het belang van de verankering van een

de wet, worden de voorwaarden om een pgb

volwaardige pgb in de Zvw benadrukt.

te krijgen nu vastgelegd in een Algemene

De zorgverzekeraars hebben geprobeerd de wets-

Maatregel van Bestuur (ééAMvB).

wijziging tegen te houden. Zij zeggen onder meer

Pgb’s

bang te zijn dat delen van de wet onuitvoerbaar

Uiterlijk deze zomer wordt er in Den Haag een

zullen blijken. Gelukkig kon de verankering deson-

besluit genomen over de AMvB. Dan wordt

danks op brede Kamer steun rekenen.

vastgelegd wat de voorwaarden zijn om voor

Rechtspositie

een pgb in aanmerking te komen. Wederom

een belangrijk moment voor 120.000 men-

De Tweede Kamer nam bovendien een motie aan
die stelt dat verzekeraars geen aanvullende criteria

sen.die gebruik maken van een pgb.
***

voor een pgb in hun reglementen kunnen opnemen.
***

Reizen.
Al geruime tijd hoopten we een lid te vinden die interesse maar
vooral ook zin had in het organiseren van reizen. Dagreizen naar
leuke, mooie of interessante plaatsen in ons landje.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat één van onze leden bereid is
om deze taak op zich te nemen.
Meerdere informatie zult u in het volgende maandblad kunnen lezen.

Huwelijksjubileum
Op 16 april zijn de heer en mevrouw W. van de Wolf-Duyndam 55 jaar gehuwd.
Wij wensen dit echtpaar van harte geluk met dit jubileum en wensen hen nog vele goede jaren.
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Gesproken Bijsluiters
Bij veel mensen gaat het zicht achteruit als ze ou-

Dit registratienummer staat op de verpakking

der worden. Geprinte teksten zijn moeilijker te le-

en in de bijsluiter van het medicijn en begint

zen: “die vervelende kleine lettertjes, wordt dan

met de letters RVG, RVH of EU.

vaak verzucht”. Vooral de uitgebreide tekst van

Daarna wordt de bijsluiter op uw verzoek ge-

een bijsluiter van medicijnen is vaak nauwelijks te

heel of gedeeltelijk voorgelezen door een tele-

lezen.

foonmedewerker. Soms leest een computer

Juist bij medicijnen is het belangrijk dat mensen

voor; in dat geval kunt u met de toetsen van

de bijsluitertekst direct tot zich kan nemen. Bij-

uw telefoon stukken tekst overslaan of nog-

werkingen en wijze van innemen; dat zijn zaken

maals beluisteren. U betaalt alleen het lokaal

die je van een medicijn meteen wilt weten. De

tarief voor het telefoongesprek. Het is ook mo-

Nationale Bijsluiter Telefoon biedt een oplossing.

gelijk de tekst van een bijsluiter gratis in grote

De telefoonlijn is op werkdagen geopend van

letters te bestellen bij de telefoonmedewerker

9.00 tot 17.30 uur. Het nummer is 0900 0125.

(braille en een word-bestand is ook mogelijk).

De telefoon werkt via een keuzemenu. Voor het
beluisteren van de bijsluitertekst is het unieke registratienummer van het medicijn nodig.

Enkele dagen later ontvangt u dan de tekst
thuis. Vragen stellen over het medicijn kan
niet.

***

***
Valpreventie: stoep en straat

Jaarlijks worden maar liefst 16 duizend ouderen behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp
voor de gevolgen van een val op straat. Hierbij een aantal tips om een val buiten te voorkomen.
Let op waar u loopt. Losse stoeptegels en boomwortels, kunnen gemakkelijk leiden tot een val.
Let op waar u loopt. Door bladeren en mos, maar ook sneeuw en ijs kunt u eenvoudig uitglijden.
Spreek de gemeente aan op(val)gevaarlijke situaties: ' 3660322.
Bel nogmaals als de situatie niet is opgelost binnen afzienbare tijd.
Doe regelmatig aan lichaamsbeweging.
Dat houdt u mobiel, overleg hierover zo nodig met uw huisarts.

Plan van te voren een zo veilig mogelijke route naar uw bestemming, mijd daarbij als het mogelijk
is obstakels.
Kijk goed om u heen en laat uw ogen regelmatig controleren en laat daarbij uw bril aanpassen als
dat nodig is.
Raadpleeg bij vermoedelijke bijwerkingen van uw medicijnen uw huisarts.
Gebruik zo nodig een loophulpmiddel, zoals een stok of een rollator en laat u instrueren hoe u
deze moet gebruiken.
Draag eventueel een heupbeschermer, die verkleint de kans om bij een val een heup te breken,
vraag ernaar bij uw huisarts.

Draag platte schoenen met stevige zolen. Neem bij lange afstandenvoldoende rust.
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April 2016.
Dag

Datum

Activiteit

Accomm.

Tijd

Org.

niet op di+do.mo
2.
9/23.

Biljart inloop / soos
Biljart inloop / soos
Modeshow
Biljart soos

Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt

10.00
10.00
10.00
13.30

DBO
DBO
ANSV
DBO

Vrijdag

1/8/15/22/29

Frans conversatie groep 2

Wieken

10.00

DBO

Vrijdag

1/8/15/22/29

Bridge "Oudt Noordwijck"

Trefpunt

13.30

DBO

Alle werkdagen
Alle werkdagen
Zaterdag
Zaterdag

Vrijdag

22.

*Bowlen

Bowl. Center

14.00

ANSV

Zaterdag

9/23.

Comp. Klaverjassen

Trefpunt/Wieken

13.30

DBO

Zaterdag

9/23.

Biljartsoos

Trefpunt/Wieken

13.30

DBO

Maandag

4/11/18/25

Computer inloop

Trefpunt

10.00

DBO

Maandag

4/11/18/25

Schilderen/Aquarelleren

Wieken

09.30

DBO

Maandag

4/11/18/25

Schilderen

Wieken

13.30

DBO

Maandag

4/11/18/25

**Yoga

Trefpunt

14.00 uur

DBO

Maandag

11/25.

Kunstgeschiedenis groep I

Trefpunt

14.00

DBO

Maandag

4/18.

Kunstgeschiedenis groep II

Trefpunt

14.00

DBO

Maandag

11.

Vergadering DBO

Trefpunt

10.00

DBO

Maandag

11.

Damesbingo

Wieken

20.00

DBO

Dinsdag

5/12/19/26

Biljartcompetitie

Wieken

09.30

ANSV

Dinsdag

5/12/19/26

IPAD en MacBook

Trefpunt

10.00

DBO

Dinsdag

5/12/19/26

***Yoga Hatha-Yoga)

DPO Gebouw

10.00

DBO

Dinsdag

5/12/19/26

Handvaardigheid

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

5/12/19/26

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Dinsdag

5/12/19/26

Country-Line-Dancing

Wieken

19.30

DBO

Dinsdag

5/12/19/26

Aquarelleren

Trefpunt

13.30

DBO

Dinsdag

19.

Literaire leeskring

Wieken

10.00

DBO

Dinsdag

26.

Maandblad

Trefpunt

09.30

ANSV

Woensdag

6/13/20/27

Tafeltennis

TOV Gebouw

10.00

DBO

Woensdag

6/13.

IPAD en MacBook

Wieken

10.00

DBO

Woensdag

6/13/20

***Yoga Hatha-Yoga)

DPO Gebouw

10.30

DBO

Woensdag

6.

Bestuursvergadering

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

13.

Bloemschikken

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

6.

Postzegelruilmiddag

Wieken

13.30

ANSV

Woensdag

6/13.

Bridge "Oudt Noordwijck"

Wieken

13.30

DBO

Woensdag

20/27.

Bridge "Oudt Noordwijck"

Wieken

13.30

DBO

Woensdag

6/13/20/27

Klaverjassen, sjoelen, Koersbal

Trefpunt

13.30

ANSV

Woensdag

6/13/20

Volksdansen

Trefpunt

14.45

DBO

Donderdag

7.

Bridge "Oudt Noordwijck"

Wieken

09.00

DBO

Donderdag

7/14/21/28

Gymnastiek

Trefpunt

10.30

DBO

Donderdag

7/14/21/28

Schilderen

Wieken

14.00

DBO

Donderdag

7/14/21/28

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Donderdag

7/14/21/28

****Galm sportstimulering

Stijntjesduinstr.

19.00

DBO

Donderdag

14/28

Kaarten maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Donderdag

14.

Bingo

Trefpunt

14.00

ANSV

Donderdag

21.

Oranjebingo

Trefpunt

14.00

ANSV/Or. V

Zaterdag

2.

Modeshow

Trefpunt

10.00

ANSV



* Bowlen Bowlingcentrum

***Yoga Hatha DPO Gebouw



*Yoga in Trefpunt

****Galm Stijntjesduinstraat



*****Tafeltennis Achter Maria ter Zee kerk
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Klaverjassen
Een kaartspel dat al meer dan 500 jaar zeer populair is in Europa is
het klaverjassen. De oorsprong is niet bekend. Vanwege de typisch
westerse speelkaarten, koning, vrouw en boer, is het klaverjassen
waarschijnlijk een spel van Europese oorsprong. Er zit veel symboliek achter het huidige kaartspel. In vroegere tijden zaten er trouwens niet vier vrouwen in het spel maar ridders. Elk van de vier
kleuren beeldt een aspect van de maatschappij uit.
Dit spel is een onderdeel van de spelmiddag op woensdagmiddag, de deelnemers staan
om half één al klaar en oefenen vast een uurtje vooraf. Om half twee begint de competitie,
in een gezellige sfeer wordt hier gekaart. Natuurlijk is het leuk om te winnen maar dat is niet
de hoofdzaak. Gezellig even bij elkaar zijn en nieuwtjes uitwisselen in de tussenpauzes.
Dit alles onder leiding van Trudie Stagge, kosten € 5,- per maand.
———————————————————————————————————————————————————————

Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg
Secretaris: Henriëtte van der Gugten
Penningm.:Ton Brakhoven

3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl
8884884 info@ansv.nu
06-51562062 ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid Lief en Leed Noordwijk Binnen:
Bestuurslid Lief en Leed Noordwijk Zee
Bestuurslid Wonen:
Bestuurslid WMO Platform/ koken:
Bestuurslid ledenadministratie
Bestuurslid activiteiten
Algemeen bestuurslid:
Berichten maandblad:
Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn

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

3614198
3688627
3619954
3614981
3618638
3688627
3688618
3614198
3619954

Medewerkers: Belastinginvullers:
Tiny van den Wollenberg Coördinator:
Froukje Vriezema
Ton Ouwehand
Cees Hamburger

071-3621132
071-3616043
071-3618638
071-3619954

cvdw@ziggo.nl
mevr_f_vriezema@ziggo.nl
floriston@hetnet.nl
cecohamburger@hotmail.com

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

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

Ouderenadviseurs:
Ton Donders
Coördinator
Tiny van den Wollenberg
Cees Hamburger
Hennie Meeuwenberg
Web-master:
Henriëtte van der Gugten
071-8884884 info@ansv.nu
Webadres:
WWW.ANSV.NU
Gerda Buis
Facebook pagina.
Maakt u gebruik van het emailadres? Let dan op de laatste 2 letters: info@ansv.nu.
Ledenadministratie:
Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout
071-3618638 floriston@hetnet.nl
Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie
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Hotel “De Ossewa”**
Familie Geerlings
De gezellige ambiance,
Duinweg 7
de betaalbare prijzen
Noordwijk
de kwaliteit, en de gastvrijheid
Tel.(071) 361 21 39
en aandacht.
Fax (071) 364 91 58 Genoeg redenen om eens langs te komen
Als u wat te vieren heeft!!!!
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Bollenvelden Noordwijk Binnen

Strandafgang Noordwijk Zee
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