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Van de bestuurstafel
Eind 2016 meldde Co Hogenhuis zijn functie in het bestuur neer te leggen.
Co heeft een heel druk leven als mantelzorger en vond het beter om alleen nog
als medewerker iets voor de ANSV te blijven doen. Wij respecteren dit besluit en
zijn hem dankbaar dat hij zo lang actief is
gebleven en altijd zeer collegiaal met ons
heeft samengewerkt.

Wel blijft Co actief als bingomaster.

Een gezellige drukte tijdens de jaarvergadering. Na afloop en pauze werd het
bingospel tevoorschijn gehaald.
Zonder meer een geslaagde middag.

Vanaf 1 februari is de Welzijn
Senioren Noordwijk, kortweg
WSN opgeheven.
De Stichting is een algemene
organisatie geworden dus niet
alleen gericht op senioren maar
werkzaam voor de gehele bevolking. Dientengevolge werd de
bestuurssamenstelling van Welzijn Noordwijk, kortweg WN, anders van samenstelling. Tijdens
de rondvraag werd een bouquet
overhandigd aan uw voorzitter, als dank voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Huwelijksjubileum
Op 26 april zijn de heer en mevrouw J. Vermeulen—van Velzen Stijntjesduinstraat , 31 2202
LH Noordwijk, 45 jaar gehuwd. Wij wensen dit echtpaar van harte geluk met dit jubileum en
wensen hen nog vele goede jaren.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Deze maand een keer een niet-juridisch ver-

Als er onderhandse stukken van de bank ge-

haal maar een kleine uiteenzetting over notaris-

tekend moeten worden € 75. Ga zo maar

sen en prijzen. Want ook daar blijkt in de prak-

door. Uiteindelijk bent u voor uw akten mis-

tijk nog steeds verwarring over te zijn.

schien wel evenveel kwijt als bij een notaris

De tarieven in het notariaat zijn geheel vrij, dat

die een wat hoger tarief offreert maar waar

wil zeggen dat iedere notaris de prijs van zijn

wel alles inbegrepen is. Bij ons kantoor is dit

diensten zelf mag bepalen. Uiteraard moet je

altijd het geval. Het geoffreerde tarief blijft het

deze prijs wel kunnen verantwoorden ten op-

tarief, ook al komt u regelmatig langs om vra-

zichte van de bestede uren en de aard van de

gen te stellen en ook al moeten wij diverse

werkzaamheden. Vroeger was dat anders.

malen naar de hypotheekverstrekker bellen.

Toen waren in elk geval de prijzen van leverin-

Wel zo klantvriendelijk en gastvrij. Bovendien

gen en hypotheken door de overheid vast-

weet u dan waar u qua prijs aan toe bent.

gesteld. Een notaris wordt immers door de Ko-

Als u een huis 'kosten koper' koopt, betaalt u

ning benoemd en is een bijzonder soort ambte-

de kosten van de notaris (en de overdrachts-

naar.

belasting). Dit is meestal het geval. (Alleen bij

In 2003 is men hiervan afgestapt om de con-

nieuwbouwwoningen is het vaak 'vrij op

currentie tussen notarissen te bevorderen. Dat

naam' omdat daar de projectontwikkelaar de

is gelukt. Of de kwaliteit van de geleverde dien-

notaris kiest en ook betaalt). Dat wil zeggen

sten daarmee ook vooruit is gegaan, is de

dat u als koper die de kosten betaalt ook de

vraag. Onder druk van de prijzen van conculle-

notaris van uw eigen keuze mag kiezen! En

ga's zakken sommige notarissen zodanig met

dat geldt bij nieuwbouw ook voor de hypo-

hun prijzen voor leveringen en hypotheken dat

theekakte. Die moet u immers wel zelf beta-

het wel een 'afraffel'zaak móet worden. Meestal

len. Die hoeft u dus niet – zoals de levering –

kunt u maar beperkt bellen met deze notarissen

ook bij de projectnotaris te laten passeren. U

om vragen te stellen, krijgt u geen koffie en

kunt daarvoor uw eigen notaris kiezen.

moet u in sommige gevallen uw jas aanhouden.

Overigens kunt u bij ons ook altijd een offerte

Heb ik van cliënten van mij vernomen die dat

aanvragen voor een second opinion ten aan-

soort ervaringen hebben. Maar dat is wellicht

zien van uw concept-koopovereenkomst of –

nog niet het ergste. Vaak worden de akten heel

akte van levering.

goedkoop aangeboden, maar zit er wel een
'opplus'bijlage bij de offerte.

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

Bijvoorbeeld: als u vaker belt dan 'toegestaan'
komt er € 25 ex BTW per gesprek bij de prijs.
Als u de afspraak verzet: € 50.
Als ze de bank moeten bellen als het geld niet
op tijd binnen is: € 35.
4

Maaltijdendienst Noordwijk

SAMEN KOKEN

Stichting Maaltijdendienst Noordwijk
(Tafeltje-Dekje) bezorgt maaltijden bij
bewoners in Noordwijk, die niet in staat zijn
zelf warme maaltijden te verzorgen.
De stichting bestaat al sinds 1967.
De taken worden nu uitgevoerd door 14
vrijwilligers. Jarenlang werden warme
maaltijden thuisbezorgd.
In 1997 is overgestapt naar gekoelde
maaltijden.
De leverancier sinds 2009 is Eetgemak B.V.
te Katwijk. U kunt 7 maaltijden (of minder)
per week bestellen. Die worden thuisgebracht
op maandag 3 en op donderdag 4 maaltijden
met de koelauto van de leverancier.
U kunt kiezen uit 3 hoofdgerechten,
4 voorgerechten en 4 nagerechten per dag.
Dieetmaaltijden zijn mogelijk.
De bestellijsten worden op donderdag
gebracht en op maandag opgehaald.
Betaling eenmaal per 4 weken, na toesturing
van de factuur.
Prijzen: Hoofdgerecht, voorgerecht en
nagerecht € 6,75
Hoofdgerecht en voorgerecht
€ 6,50
Hoofdgerecht en nagerecht
€ 6,20
Hoofdgerecht
€ 5,25

Op maandag 3 april a.s. gaan we weer samen koken. Als u mee wilt helpen bent u van
harte welkom. We starten om 10.30 uur met
de voorbereiding van de maaltijd en het
klaarzetten en dekken van de tafels. Aanvang maaltijd 12.00 uur. U kunt zich opgeven
voor 31 maart a.s. bij Ton Donders: 071-

3614981 / 06-17618703.
Mail adres: ton.donders@casema.nl, of een
briefje deponeren in de brievenbussen van
Het Trefpunt of Wieken.
Menu voor 3 april
Salade
Groente, gebakken aardappels en vlees
Fruit
Kosten €4,00

Als u niet uw maaltijden zelf kunt verzorgen
en kennis wilt maken met ons aanbod, kunt u
contact opnemen met de heer S. Barnhoorn,
telefoon: 071-3614529 of 06155 413 93,
e-mail: s.barnhoorn@ziggo.nl

Aanmelden Paasbrunch 2de Paasdag maandag 17 april 2017
Naam:……………………………………………………………………………Aantal:…………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………Tel. nr.:…………………………………………………..
Kosten Paasbrunch € 12,50
Opgeven voor vrijdag 14 april via aanmeldingsstrook plus bedrag van € 12,50 p.p. De strook in de brievenbus van Het
Trefpunt of De Wieken deponeren of persoonlijk afgeven tijdens de reguliere ANSV activiteiten.
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Beddenspecialist

Verkade

Bedden

Ruime keus in Seniorenbedden

Specialist nl

v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP
Noordwijk 071-361266
www.beddenspecialist.nl/verkade

Aanmelden Paaslunch 13 april 2017.
Naam:…………………………………………………………………………………Aantal…………
Adres:…………………………………………………………………Telefoon:………………………

Opgeven voor 8 april via aanmeldingsformulier plu het bedrag van € 5,00 p.p.
De strook in de brievenbus van Het Trefpunt of De Wieken deponeren of
persoonlijk afgeven tijdens de reguliere ANSV activiteiten
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Dagtocht rondje Noord Holland met de ANSV
Na deze maaltijd vervolgt de chauffeur de
route langs de kust via Bergen, Egmond en
Alkmaar en als de tijd het toelaat kunnen wij
eventueel een bezoekje brengen aan Volendam.

Op 25 april willen wij, bij voldoende aanmeldingen, met de bus een rondje Noord Holland
maken.
In de lente (dus in de Bollentijd) is de provincie Noord Holland prachtig. Denk aan de
bloeiende bollenvelden en de plaatsen
aan de kust. Een prachtige bollentocht met
bloemen mozaïeken verspreid over diverse velden.

De chauffeur
zal ons rond
half zes weer
afzetten bij de
van de Mortelstraat, het Trefpunt of Groot
Hoogwaak.
De prijs voor dit
rondje Noord

In De Tin Gieterij te Purmerend krijgen wij
een rondleiding en wordt verteld wat er
van tin gemaakt kan worden. Wij drinken
daar koffie of thee met gebak.
Daarvandaan rijdt de chauffeur ons via
een toeristische en mooie route naar Castricum waar in restaurant Johanneshof een

Holland is 42,50 euro.
Opstapplaatsen zijn: 08.30 uur van de Mortelstraat, 8.45 uur Het Trefpunt en om 9.00 uur
bij Groot Hoogwaak.
Opvouwbare rolstoelen en rollators kunnen
mee in de kofferruimte.
Degene die in een rolstoel zitten moeten wel
zelf in de bus kunnen stappen (verlaagde instap) en zorgen zelf voor een begeleider/
begeleidster voor het duwen van de rolstoel.
Heeft u interesse, vult u dan onderstaand inschrijfformulier in voor 13 april en deponeer
deze dan in de brievenbus bij De Wieken of
Het Trefpunt.
Op woensdag 19 april van 10.00-12.00 uur
kunt u in het Trefpunt het deelnemersgeld
van 42.50 euro betalen.

heerlijk driegangen pannenkoekenmenu
wordt geserveerd, bestaande uit een kopje
soep, pannenkoek b.v. met spek en een ijsje
toe.

Hierlangs afknippen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ja, ik wil mee met de dagtocht op 25 april 2017 ”Rondje Noord Holland”.
Naam:……………………………………………………….Hoeveel personen:………………………
Adres………………………………………………………..Plaats………………………………………
…
Telefoonnummer:…………………………….Mobiel:…………………………………………………..
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Houdt u van lezen?

Galm sportstimulering

Heerlijke bezigheid in alle jaargetijden. ’s Winters
in de warme kamer, bij een lekker kopje koffie. Ik
kan dan uren lezen, de tijd
vergeten en genieten van
een mooi of spannend verhaal. Maar ook ’s zomers,
lekker in de schaduw zitten
met een mooi boek, dan

komen we de dag wel door.
Het kopen van een boek wil
helaas nog wel eens prijzig
zijn, maar gelukkig zijn er

Deze naam is een afkorting van Groninger
Aktief Leven Modelen en tot stand gekomen
door samenwerking van veel partijen, zoals
het ministerie, de gemeenten en sportorganisaties. Galm bestaat inmiddels alweer zeventien jaar. Veel senioren zijn in die jaren
benaderd en een aantal van hen zijn nog
altijd actief en bezoeken wekelijks de sportavond.
Dat kan ook in Noordwijk. In de gymzaal in
de Stijntjesduinstraat komen de deelnemers
om zeven uur bij elkaar om onder leiding
van Eveline Anthonisse, ervaren docente
opleiding sport en bewegen, een uurtje te
sporten. Het programma r wordt altijd begonnen met een warming-up waarna een
sport wordt beoefend.
Elke week een
andere sport b.v.
badminton, slagbal, volleybal en
nog veel meer.
Afgesloten wordt
met een coolingdown bestaande
uit rek- en strekoefeningen.

nu wel alternatieven. U
kunt natuurlijk naar de bibliotheek gaan maar
sinds kort is er een prachtige en stevige boekenkast gemaakt door een WSN-medewerker.

In het Trefpunt en in de Wieken staat nu een
goed een gevulde boekenkast. Tevens zijn er
enige puzzels beschikbaar gesteld. Een goe-

Zietekostenverzekering Z en Z betaald een deel van
de cursusgelden
terug om het bewegen van ouderen te bevorderen.

de gelegenheid voor u om de accommodaties
in te lopen, een kopje koffie te drinken en een
boek of puzzel uit te zoeken. Een prachtige
gelegenheid om mensen te ontmoeten en een
praatje te maken. Heeft u het boek uitgelezen
dan brengt u het boek weer terug en kunt u een

Heeft u belangstelling loop een keer binnen
en vraag informatie.

ander boek uitzoeken

***

***
De afgelopen maanden zijn ons de volgende leden ontvallen:
Januari 2017
dhr. S. Hazenoot
dhr. T. den Otter
Februari 2017
Mevr. M. C. Klinkenberg- van Duin
Mevr. L.J. van der Niet-Korbee
Dhr. G.H. Rigter
Mevr. A. Wijnnobel- van der Luijt
Maart
mw. G. Vegt- Scheurwater
Mevr. N. Smit

van de Mortelstraat 52
Parallelboulevard
260

2203 JE Noordwijk
2202 HT Noordwijk

de Ruijterstraat 44
Schiestraat
Westeinde
Groot Hoogwaak

2202 KL Noordwijk
2201 AT Noordwijk
2201 HA Noorwijk
2202 TG Noordwijk

72
1
59

De Rosser
28
Groot Hoogwaak 1 K022

2201 VE Noordwijk
2202 TG Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Paaslunch

DONDERDAG 13 APRIL 12.30 UUR
Op donderdag 13 april organiseert ANSV voor de Bingo weer een Paaslunch in het Trefpunt.
Het is de bedoeling om met de lunch te starten om 12.30 uur en daarna om 14.30 uur met de
Bingo te beginnen. Gezien de mogelijkheden die we nu hebben in de keuken van het Trefpunt
kunnen we u een feestelijke lunch aanbieden.
Paaslunch
Soep vooraf
Belegde broodjes
Gebakken/gekookt ei

Melk / Karnemelk /koffie
Toetje
Kosten €5,00
Opgeven voor 8 april via aanmeldingsstrook plus het bedrag van €5,- per persoon.
De strook in de brievenbus van Het Trefpunt of De Wieken deponeren of persoonlijk
afgeven tijdens de reguliere ANSV activiteiten.
***

PAASBRUNCH
2DE PAASDAG MAANDAG 17 APRIL in het TREFPUNT
N.a.v. het geweldige succes van het kerstdiner op 2de kerstdag gaat ANSV een Paasbrunch op
2de Paasdag organiseren. In eerste instantie is het bedoeld voor alleenstaande senioren die op
deze dag met anderen willen genieten van een heerlijke maaltijd en tijdens dit eten met elkaar
van gedachten kunnen wisselen en bijpraten. We hebben deze keer gekozen voor een brunchbuffet. U kunt dan kiezen uit warme en koude gerechten en luxe belegde broodjes. Wij willen
starten om 12.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Het aantal mensen wat we kunnen bedienen is gezien de mogelijkheden beperkt tot maximaal 40 deelnemers. U kunt zich via de aanmeldstrook
opgeven en betalen tot 14 april (goede vrijdag)
Paasbrunch
Aanvang 12.00 uur in het Trefpunt.
Soep
Luxebroodjes
Verschillende salades
Diverse groenten
Diverse soorten warm/koud vlees
Vis
Aardappelpuree / rijst
Inclusief 2 consumpties

Kosten Paasbrunch: €12.50
Opgeven voor vrijdag 14 april via de aanmeldingsstrook plus het bedrag van €12,50 per
persoon. De strook in de brievenbus van Het Trefpunt of De Wieken deponeren of
persoonlijk afgeven tijdens de reguliere ANSV activiteiten .
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Activiteiten

ANSV

Datum

Activiteit

Accomm.

Alle werkdagen niet op di+do.mo

Biljart inloop / soos

Alle werkdagen

Dag

April

2017
Tijd

Org.

Wieken

10.00

DBO

Biljart inloop / soos

Trefpunt

10.00

DBO

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

8/22.
8/22.
22.
3/10.
3/10/24.
3.
3.
3/10/24.
10.
3/24.
11.
4/11/18/25.
4/11/18/25.
4/11/18/25.
11/25.
4/11/18/25.
4/11/18/25.
18.

Biljarten/soos
Klaverjassen
Modeshow
Schilderen/aquarelleren
Computer Inloop
Samen koken
Samen eten.
Schilderen/aquarelleren
Damesbingo
Sierraden maken
Fotografie
Competitie biljart
Handwerken
Aquarelleren
Kantklossen
Competitie klaverjassen
Country Line Dance
Literaire leeskring

Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Wieken
Wieken

13.30
13.30
11.00
09.30.
10.00
11.15
12.30
13.30
20.00
13.30
10.00
09.30
13.30
13.30
13.30
13.45
19.30
10.00

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

Woensdag
Woensdag

5.
5/12/19/26.

Postzegel ruilmiddag
Tafeltennis

Wieken
Nwe Zeeweg 73

13.30
09.00

ANSV
DBO

Woensdag

12.

Bloemschikken

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

5/12. vrije inloop
19/26.
5/12/19/26.
5/12/19/26.
3/10/17/24/31
6/13/20.
6/13/20
6/13/20.
6/20.
20.
6/13/20
13.
13.
20.
7/21/28.
14. Paasdrive

Bridge "Oudt Noordwijck"
Bridge "Oudt Noordwijck"
Wandelvoetbal
Klaverjassen/sjoelen/koersbal
Volksdansen
Bridge "Oudt Noordwijck"
Gymnastiek
Competitie klaverjassen
Kaarten maken
Bowling
Galm sportstimulering
Paaslunch
Bingo
Bingo, in samenwerkig Oranjev.
Bridge "Oudt Noordwijck"
Bridge "Oudt Noordwijck"

Wieken
Wieken
Sportpark SJC
Trefpunt
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Bowling N'hout
Stijntjesduinstr.
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt

13.30
13.30
14.30
13.30
14.45
09.00
10.30
13.45
13.30
15.00
19.00
12.30
14.00
14.00
13.30
13.00

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



*Galmsport-stimulering

Gymzaal Stijntjesduinstraat



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



Informatie activiteiten ANSV tel. 071-3614198



Informatie receptie Het Trefpunt en De Wieken 071-7114334
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg

3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

8884884 info@ansv.nu

Penningm.:Ton Brakhoven

06-51562062

ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid Lief en Leed

Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Bestuurslid Lief en Leed

Noordwijk Zee

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Bestuurslid Wonen:

Cees Hamburger

3619954

Bestuurslid WMO Platform/ koken:

Ton Donders

3614981

Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3618638

Bestuurslid activiteiten

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Berichten maandblad:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn

Cees Hamburger

3619954

Medewerkers: Belastinginvullers:
Tiny van den Wollenberg Coördinator:

071-3621132

cvdw@ziggo.nl

Froukje Vriezema

071-3616043

mevr_f_vriezema@ziggo.nl

Ton Ouwehand

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Cees Hamburger

071-3619954

cecohamburger@hotmail.com

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Tiny van den Wollenberg

071-3621132

cvdw@ziggo.nl

Cees Hamburger

071-3619954

cecohamburger@hotmail.com

Hennie Meeuwenberg

071-3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Henriëtte van der Gugten

071-8884884

info@ansv.nu

Webadres:

WWW.ANSV.NU

Coty Hamburger

Facebook pagina.

Ouderenadviseurs:
Ton Donders

Coördinator

Web-master:

Maakt u gebruik van het emailadres? Let dan op de laatste 2 letters: info@ansv.nu.
Ledenadministratie:
Ton Ouwehand Hoofdstraat 3c

2202 ES

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie
Reiscommissie: Olga Klene

olga17@xs4all.nl

Contributie ANSV:

€ 20,00 per seizoen.

Partner:

€ 10.00 per seizoen.

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk

NL14INGB0007090565.

Aanschaf Vuurtorenpas gratis. Te gebruiken in de accommodaties bij gebruik van consumpties, zwemabonnement van het zwembad en bij de Hema en slager Knijnenburg.
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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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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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Deze foto’s tonen aan dat de lente in aantocht is.

Bericht voor de bezorgers van ons maandblad.
Het volgende maandblad zal voor u op 24 april klaarstaan in de hal van het Trefpunt.
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