Augustus/ september 2016

Het maandblad voor
Senioren
in Noordwijk en omliggende plaatsen
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Start van het seizoen 2016-17.
Na een aantal rustige weken gaan we zo
langzamerhand de werkzaamheden weer
oppakken. Eén van de eerste aandachtspunten betreft het maandblad, we zorgen
natuurlijk dat het blad weer op tijd bij u kan
worden bezorgd.
Dit keer weer een blad voor twee maanden.
U kunt, door dit blad te bewaren, twee
maanden lang zich op de hoogte stellen
van de mogelijkheden om actief deel te nemen aan ons verenigingsleven. Deelname
aan activiteiten omdat het leuk en gezellig
is, u mensen ontmoet en misschien alleen
maar omdat u leuke dingen wilt gaan doen.
Bij de diverse activiteiten vindt u drie nieuw
emogelijkheden, eenmaal per maand kunt u
sieraden maken,
tweemaal per
maand kantklossen en halfweg
september gaan
…koken! Het ziet
er naar uit dat de
werkzaamheden
voor aanpassing
van de keuken,
op het moment dat ik deze column schrijf,
worden gestart. Dat is dan in de periode dat
het Trefpunt gesloten is..
Zodra de keuken klaar is starten wij met de
activiteit “het koken”. In eerste instantie
wordt er gekozen voor de maandag maar
wanneer er veel belangstelling is wordt er
ook op andere dagen gekookt. De maaltijd
wordt tussen de middag genuttigd.
In dit blad vindt u, naast de gebruikelijke
artikelen, een overzicht van de verschillende activiteiten die de ANSV u kan bieden.
Gelijk met dit blad wordt een formulier bezorgd.
Hier vindt u alle activiteiten, de aanvangstijd, activiteitenleider en de eventuele kosten voor deelname. U vindt een aantal activiteiten afgedrukt in rood. Dat betekent dat
u zich voor deze activiteit moet opgeven.

Voor het bloemschikken is het niet alleen belangrijk dat u zich opgeeft maar als u een keer
niet kunt, om wat voor reden dan ook, dient u
zich wel af te melden. Blijft u zonder bericht
weg dan houdt de organisatie veel materiaal
over en dat bezorgtons extra onkosten. Het inschrijvingsformulier kunt u in de brievenbus van
het Trefpunt of de Wieken doen.
Een activiteit die wij in september weer op starten is het organiseren van dagreizen. Ons lid
mevr. Olga Klene heeft de organisatie op zich
genomen en de eerste reis gaat naar het eiland
Tiengemeten. Een prachtig natuurgebied.
Bezoek wordt gebracht aan een chocoladeatelier waar u een demonstratie krijgt hoe men
marsepein maakt. Tevens wordt het Rien

Poortvliet museum bezocht.

Opgeven kan men zich bij Olga
Klene
tel.: 06-23860772 of per email:
olga17@xs4all.nl.
Het lijkt ons een fantastische
dag te worden. Bij deze reis
kunt u desgewenst een vriendin of vriend, een
kennis of familielid inschrijven.
Een nieuw seizoen, beste ANSV-leden, willen
wij graag enthousiast inzetten en starten met
een bijzonder gezellige bingomiddag waar we
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Wel of niet geld nalaten aan de kleinkinderen?

Het is een veelgehoorde vraag. De meeste

Maar – zeggen sommige mensen dan – onze

mensen hebben er niet aan gedacht en

zoon heeft één kind, en onze dochter drie. Hoe

worden door mij op het idee gebracht bij

loopt het dan af? U kunt dan de keuze maken

het bespreken van testamenten. Sommi-

tussen

gen willen het pertinent, anderen absoluut

1)

alle gezinnen gelijk behandelen of

niet. Wat zijn de voor- en nadelen en waar

2)

2) alle personen gelijk behandelen.

moet je bij nadenken?

In situatie 1) offert zoon de legaten voor zijn

Allereerst is het alleen zinvol om legaten te

kind op, en dochter de legaten voor haar kinde-

overwegen als het vermogen daar groot

ren. Het gezin van de zoon ontvangt dus even-

genoeg voor is. En liefst moeten de gezin-

veel als het gezin van de dochter. De zoon ver-

nen van de kinderen compleet zijn, zodat

krijgt derhalve méér uit de nalatenschap dan de

je een beeld krijgt van wat er dan in totaal

dochter, omdat de dochter meer kinderen

naar de kleinkinderen gaat. Als er nu één

heeft. In situatie 2) betaalt zoon in feite mee

is, en bij overlijden blijken er zes te zijn,

aan de legaten van de kinderen van zijn zus,

komt de nalatenschap misschien anders

omdat de kleinkinderen ieder hun legaat krijgen

terecht dan gewenst.

en wat erover is wordt verdeeld tussen de zoon

Voordeel is dat er veel erfbelasting be-

en de dochter. Zoon en dochter verkrijgen dus

spaard wordt. Er kan aan ieder van de

evenveel uit de nalatenschap, maar het gezin

kleinkinderen circa € 20.000 belastingvrij

van de dochter heeft aanzienlijk meer ontvan-

worden nagelaten.

gen dan het gezin van de zoon.

Door iedere grootouder, dus € 40.000 per

Zolang de kleinkinderen nog geen

kleinkind. Dit bespaart sowieso € 4.000

(bijvoorbeeld) 25 jaar zijn, kunnen de legaten

erfbelasting maar in veel gevallen (bij gro-

onder bewind gesteld worden van

tere nalatenschappen) zelfs € 8.000.

het kind – ouder van het betreffende kleinkind.

En dat is dan voor één kleinkind; als er

Zodat ze het geld er niet in jeugdige overmoed

vier kleinkinderen zijn, is de besparing der-

doorheen kunnen jagen. Dit kan gelijktijdig in

halve € 16.000 cq € 32.000! Uiteraard

het testament opgenomen worden.

hoeft niet het maximum gelegateerd te

Twijfelt u of legaten aan de kleinkinderen zinvol

worden, en u kan er ook vóór kiezen maar

zijn en wilt u graag een berekening op basis

uit één nalatenschap (van de laatst-

van uw eigen vermogen en gezinssamenstel-

overledene) een legaat te vermaken.

ling, maakt u dan een afspraak voor een vrijblij-

'Nadeel' is, dat het geld bij de kleinkinde-

vend advies!

ren terecht komt en niet bij de kinderen,

inclusief berekening, zijn voor u geen kosten

die het wellicht harder nodig hebbenDat

verbonden.

kan vooral het geval zijn als de kleinkinderen nog erg jong zijn.

Aan een oriënterend gesprek

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-3640100 /
4
ckruis@notariskruissweere.nl

Therapie “AanZee”
Prins Bernhardstraat 55
2202 LG Noordwijk

Fysiotherapie

Uw wijkpraktijk voor Noordwijk aan Zee

fysiotherapie

tel 071-

3646545
sportfysiotherapie

Podoposturale therapie

tel 071-3646545

individueel aangepaste inlegzolen tegen rugklachten

Pedicure

Diabetische voet

tel 06-49778446

Reumatische voet
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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
6

Een idee voor de stille uurtjes
Wij staan voor een periode waarin het lekker warm

Vindt u schrijven met de pen of op de computer

weer kan zijn, maar in Nederland weet je dat nooit

te moeilijk, kijk dan eens of u iemand kent die

zeker. Daarom is onderstaande mogelijkheid mis-

het verhaal dat u wilt vertellen voor u op kan

schien iets voor als u wat stille uurtjes heeft.

schrijven. Dan is dat probleem opgelost.

De Stichting Smarty Pants Society, opgericht door

U heeft het verhaal geschreven en u bent er

Sheila Fields, in samen-

tevreden over. Stuurt u het dan op

werking met WSN heeft

naar WSN, Wassenaarsestraat 5a, of

een Dierenschrijfprijs in

deponeert u het in onze bus in een van

het leven geroepen’

de twee dienstencentra dan zorgen wij
dat het op de juiste plaats komt.

U zult denken “Wat moet
ik daarmee?” Wel, mis-

Wij hopen dat u op deze manier in de

schien meer dan u denkt.

zomer ook veel plezier beleeft en u

Het idee is om een kort verhaal te schrijven over

zorg ervoor dat anderen ook van uw

(huis)dieren. U heeft waarschijnlijk ooit in uw leven

belevenissen kunnen genieten. Misschien wint

wel een huisdier gehad. Of dat een hamster, een

u wel een prijs. In december zal een deskundi-

poes, een hond of een paard was of is, dat zou het

ge jury van schrijvers en dierenliefhebbers de

uitgangspunt voor uw verhaal kunnen zijn. Heeft u

winnaar en de eervolle vermeldingen bekend

met dat dier wel eens iets spannends, leuks of juist

maken. Vergeet u dus niet behalve uw naam

verdrietigs meegemaakt, dan heeft u eigenlijk al

ook uw adres en telefoonnummer bij het ver-

een verhaal. Schrijf het op en maakt u zich niet

haal te vermelden.

druk over eventueel niet zo mooi lopende zinnen of

Succes en misschien mogen wij uw verhaal vol-

een taalfoutje: redacteuren bij grote uitgeverijen

gend jaar (na de bekendmaking van de winnaar

verbeteren ook dat soort fouten bij heel bekende

(s) wel in onze Nieuwsbrief publiceren? U kunt

schrijvers.

ook altijd “nee” zeggen…

Deurbel repareren? Schilderijtje ophan-

Hoe levensloopbestendig is uw woning.

gen? Lampje verwisselen? Andere kleine

Op de website www.huistest.nl kunt u testen hoe

klussen?

levensloopbestendig uw woning is. Desgewenst

Als u omhoog zit met een kleine klus, hel-

ontvangt u ook een vrijblijvend advies over de ge-

pen onze klusjesmannen

schiktheid van uw huis. Kijk op www.huistest.nl

u graag uit dde brand.

Er is een speciale brochure uitgegeven over het

Bel het Trefpunt, 071-

Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor meer informatie

7114334. Zij sturen ie-

kunt u ook op de websitewww.politiekeurmerk.nl

mand bij u langs.

kijken.

***

De afgelopen maanden is ons het volgende lid ontvallen:
Mevr. A.M.J. Arbouw-Smit

Zeeger de Moorstraat

18

2203ET Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte
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Uitslag ANSV

Biljarten

competitie

Arnold Geerlings afgetekend kampioen driebanden toernooi

2015-2016

Nr

Naam

gem.2016

1

B. Klinkenberg 133.83

2

T.v.Zuijlen

133.

3

W. Dekker

130.50

13

C. Korbee

Hoogste Laagste
166
166

64.33

97
96

184

98

103

40

Het driebanden biljarttoernooi is glansrijk
gewonnen door Arnold Geerlings.
Vanaf het begin nam hij de leiding in de
stand om deze niet meer af te staan.
Hij won van alle tegenstanders en vergaarde
ook nog eens een extra punt door
één van zijn partijen binnen 20 beurten te
beslissen.
ges pn De comDriebanden toernooi
p.
t plete
1 Arnold Geerlings
6
13 eindstand
2 Cor Glasbergen
6
8 is:
3 Tinus de Ridder
4 Martin de Ridder
5 Tom Braams
6 André v Polanen
7 Kees vd Berg

6
6
6
6
6

6
6
4
4
2

Uitslagen spelmiddag
1.
2.
3.

Uitslag klaverjassen
Aad Droogh
203300 punten
Trudie Stagge
201856 punten
Joop Korbee
200792 punten

Wat is de status van een scootmobiel?
Volgens de verkeersregels is een gebruiker van een

Poedelprijs Riet Ruigrok

scootmobiel een bijzondere voetganger. Op een voet-

Uitslag sjoelen

pad mag je gewoon in twee richtingen rijden, dus ook als

1. Aart Mulder
2. Bep Augustinus
3. Dien Vink

23571 pnt
20932 pnt
20279 pnt

Poedelprijs Renate Luschen

het voetpad langs een éénrichtingsweg ligt. Er bestaat
landelijk geen toegangsbord m.u.v. invalidenvoertuigen.
De gemeente kan die bordjes dus ook niet plaatsen. Dan
moet eerst de minister een besluit nemen.
Zijn op het onderbord fietsers uitgezonderd, dan geldt dat

Uitslag koersbal
1. Arie van der Burg
2. Greet van Beelen
3. Joke de Haas

De dinsdag biljartgroep, die zichzelf B.C.
Eindelijk noemt, gaat tot besluit van

ook voor de bestuurders van een invalidenvoertuig zon639 pnt
495 pnt
468 pnt

Poedelprijs Lenie de Winter

der hulpmotor die de rijbaan volgen. Betreft het een invalidenvoertuig met een hulpmotor of indien er geen uitzondering voor fietsers is gemaakt, dan is dat strafbaar. De
boete bedraagt in dat geval € 35,00 plus € 9,00 administratiekosten. Je verwacht niet dat er snel een politie-

Uitslag klaverjassen zaterdagmiddag
1. Lucia Hoogkamer
2. Jan van Abswoude
3. Piet Westerik

121245 pnt
119730 pnt
116394 pnt

Wij feliciteren de prijswinnaars van harte met
de gewonnen prijzen en wensen alle
deelnemers veel succes de volgende competitie.

agent is die daar voor zijn bonnenboekje trekt maar een
garantie krijgt u niet. Mocht er een ongeval ontstaan dan
geldt de gebruiker van een invalidenvoertuig als zwakke
verkeersdeelnemer en is in die zin beschermd. In zo’n
geval kan de bestuurder wel juridisch aansprakelijk worden gesteld.
Overgenomen NVI
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Gezellig op stap met ANSV Noordwijk.
Dat reisje staat gepland voor 28 september
a.s. en brengt ons naar het eiland Tiengemeenten. Hieronder vindt u meer informatie.

Omstreeks 13.00 uur wordt u verwacht bij restaurant de Eendrachtshoeve in Zuid Beijerland.
Na een heerlijke koffietafel met kroket gaat u op
weg naar het eiland Tiengemeenten

Marsepein en Rien Poortvliet
Het eiland Tiengemeenten is van Natuurmonumenten, één van hun allermooiste bezittingen
en een ontzettend leuke dagtochtbestemming.
Met de pont steekt u over naar een stukje ongerepte natuur, hier heerst nog de rust zonder
het drukke autoverkeer en lopen Schotse
Hooglanders vrij rond. Tiengemeten is de perfecte plek voor het Rien Poortvliet Museum,
hier zou hij zelf gewoond kunnen hebben.

Dit is alleen mogelijk met een pont (momenteel
nog niet overdekt). Uw groep wordt gesplitst.
Eén groep gaat naar het Rien Poortvliet museum en de andere naar het landbouwmuseum.
Met een gids wordt u rondgeleid. Hierna wordt
er gewisseld. Na afloop gaat u met de pont
weer terug naar het vaste land. In het restaurant
kunt u (voor eigen rekening) nog een consumptie gebruiken.

Er zijn in dit museum veel van zijn prachtige
schilderijen en tekeningen te zien. Vlak naast
het Rien Poortvlietmuseum is het landbouwmuseum over de mechanisatie van 1920-1955,
de ouderwetse machines en gereedschappen
uit Rien's schilderijen en tekeningen. U wordt
rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers, veelal geboren in de streek. Voordat u de Tiengemeenten gaat bezoeken wordt u bij chocolade
atelier van Noppen ontvangen voor een marsepein demonstratie. Na heerlijke kopje koffie of
thee met een ‘spécialité de la maison’ (gebakje) kijkt u de patissier op de vingers.
Hij neemt u mee in de wereld van de marsepein.
Geschiedenis, bereiding, kwaliteit, proeven,
toepassingen ……. alles komt aan de orde en

Vertrektijd: Trefpunt 08.15 uur, Groot Hoogwaak 08.30, van de Mortelstraat 8.30.
Thuiskomst: 18.00 uur
Verzorging: 2 x koffie/thee en arrangement bij
chocolade/marsepein van Noppen Koffietafel
met kroket entree landbouw en Rien Poortvlietmuseum met gids rondleiding Overtocht met
pont.
Kosten per persoon:
€ 50,00 contant te betalen.
Rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen
mee. Degenen die met een opvouwbare rolstoel
meegaan dienen wel gewoon naar een stoel te
kunnen lopen en op een stoel te kunnen zitten.
Er is plaats voor maximaal 54 deelnemers.
Deelname is op volgorde van inschrijven.
Datum voor inschrijving woensdag 19 augustus

Inschrijfformulier Septemberreis.

Naam: ………………………………………

Tel.:…………………………

Reist met:……………………………………………………………………………………….

Stapt op bij de Groot Hoogwaak / het Trefpunt / bij de v/d Mortelstraat.
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Beste ANSV-leden,
In deze uitgave van ons maandblad staan de activiteiten welke de ANSV u kan aanbieden. Wij nemen aan dat u een
keuze gaat maken en een enthousiast deelnemer wordt aan onze activiteiten. De activiteiten worden op alfabetische
volgorde vermeldt.

Belastinginvullers
Enthousiaste hulpverleners die al jarenlang zeer intensief bezig zijn met hulpverlenen bij het invullen van de belastingformulieren, controleren van huur-en zorgtoeslag. Tevens wordt gekeken of senioren/ouderen in aanmerking komen voor gemeentelijke vergoedingen. Voor een vraag of een advies kunt u altijd bij deze mensen terecht. Voor het doen van aangifte inkomstenbelasting kan een onkostenvergoeding van ten hoogste € 12,- worden gevraagd.
Coördinator is Tiny van den Wollenberg

071-3621132

Biljarten
Elke dinsdagmorgen om half tien staan de mannen klaar om wat caramboles te scoren. Het
is reuze gezellig maar daarnaast wil men ook graag winnen. Er is tevens een mogelijkheid
voor een nieuwe groep te starten op donderdagmorgen, aanvang ook om half tien. Heeft u
interesse, neem dan even contact op met Hennie Meeuwenberg

071-3614198.

Bingo
Op de 2e en 4e donderdagmiddag van de maand worden de plankjes uit de
kast gehaald voor een gezellige bingomiddag.
De kosten zijn €2,50 per plankje. Er is altijd een rijtjesprijs, een hoofdprijs
en diverse kleine prijsjes. In de kerstvakantie wordt een extra bingomiddag
ingelast de z.g. Oma-Opa en kleinkinderenbingo. Eind april wordt in samenwerking met de Oranjeverenging een Oranjebingo georganiseerd. Tijdens
de zomermaanden wordt in samenwerking met de KBO en PCOB voor alle
55+ers bingomiddagen georganiseerd. Kom eens kijken en doe mee. Het
spel begint om 14.00 uur. Ca 16.15 is het einde van de bingo.
Leiding is in handen van Aad Passchier

071-3688627.

Bloemschikcursus
Elke 2e woensdagmorgen staan de tafels klaar voor de deelnemers aan
de cursus bloemschikken. De cursus start op de 2e woensdagmorgen
van de maand september en wordt gegeven in de zaal van het Dienstencentrum “Het Trefpunt” aan de Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee,

aanvang 10.00 uur.
Men kan zich aanmelden bij Aad Passchier
071-3688627.
Opgeven voor de cursus bloemschikken is noodzakelijk, wel kan wel kan
men een enkele keer deelnemen aan de cursus maar ook dan dient men
zich op te geven. Kosten voor de cursus € 25,00, maandelijks voor het
materiaal 5 euro.
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Bowling
Iedere 4e vrijdagmiddag van de maand is de bowlingmiddag in het bowlingcentrum aan de van
Panhuysstraat. We beginnen om kwart voor twee om ons klaar te maken voor het bowlen. Om
twee uur starten we met 4 of 5 man/vrouw op een baan, dan is het altijd weer spannend hoe je
gooit. Om half vier worden de punten verzameld om dan bij het einde van het seizoen (eind mei) de
totale scores bekend te maken. Het bestuur van de ANSV zorgt voor de wisselbeker en de prijzen
voor de drie beste bowlers.
De kosten bedragen € 40,00 per seizoen, bij aanvang van het seizoen te betalen.

Busreizen
Ook de dagreizen staan weer in ons programma. Olga Klene heeft de organisatie op
zich genomen en heeft een aantal ideeën op tafel gelegd. De eerste reis is vastgesteld op 28 september, de bus vervoert ons naar Tiengemeten, één van de Zuid
Hollandse eilanden, een prachtig natuurgebied. Er wordt hier een bezoek gebracht
aan het Rien Poortvliet museum en aan een chocolaterie. Er wordt een kopje koffie
met lekkers gepresenteerd en de honger wordt gestild tijdens de lunch. Ca zes uur
verwachten wij weer in Noordwijk terug te zijn. De prijs voor deze trip is € 50.-.
Aanmelden bij Olga Klene, inschrijven 19 augustus van 10 tot 12 uur in het Trefpunt . Voor informatie Olga Klene
0623860772.
Verder staat er een dagreis in november en in het voorjaar op ons programma.

Feestdagen
Het programma voor de paasviering en het kerstfeest worden in het maandblad bekend gemaakt. De laatste donderdag van de maand november komt
de Sint en Zwarte Pieten op bezoek in het Trefpunt.
De dagen tussen de feestdagen is het gewoonte geworden om een Opa/Oma
bingo te organiseren. Een heerlijk uitje voor groot en klein is dan een bingomiddag waar iedereen welkom is

Fotoclub
Door het volgen van deze cursus krijgt u beter inzicht in de mogelijkheden van uw fototoestel en krijgt u voorlichting over het fotograferen in allerlei omgevingen en omstandigheden. Tijdens de bijeenkomsten worden de foto’s van een opdracht bekeken en van positief commentaar voorzien. Tijdens de bijeenkomst worden technieken met het fototoestel
uitgeprobeerd en besproken. Opgeven voor deze cursus is noodzakelijk.
Deelname is gratis. Cursusleider is Janneko Peen-Giezen

Handwerken.
Creativiteit in handwerken geeft je een manier om jezelf te zijn, ideeën uit te
werken die jezelf wilt maken. En creatief zijn.. kan iedereen. Daarom komt de
handwerkgroep bijeen, waarbij ieder gelegenheid heeft om de eigen ideeën in
een mooi werkstuk uit te werken. Het is een creatieve en gezellige groep waarin
nieuwe ideeën van harte welkom zijn.
Leiding is in handen van Nel van de Meer,
activiteit is € 12,50 per kwartaal.
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06-55938187, kosten voor deze

Kantklossen
Beginnerscursus kantklossen.
Uit verveling ben ik tijdens een ziekteperiode begonnen met kantklossen. De
verveling was direct opgelost! Na enige jaren praktijkervaringen ben ik lessen
gaan geven in Leiden, Katwijk en Rijnsburg.
Korte tijd geleden kreeg ik een verzoek van het bestuur van ANSV om een
cursus kantklossen te verzorgen in het Trefpunt. We hebben gekozen voor de
2e 2n 4e dinsdagmiddag van de maand. We beginnen dan om twee uur tot ca
vier uur. De kosten voor deze cursus zijn € 25,- voor de periode sept t/m december en € 25,- voor de periode januari t/m mei. In de cursuskosten is de
aanschaf van het materiaal inbegrepen.
Opgeven kunt u zich bij de receptie van het Trefpunt, tel. 071-7114334 of bij
Hennie Meeuwenberg, tel. 071-3614198. Tot ziens in het Trefpunt.

Klaverjassen
Voorheen noemde men klaverjassen het spel van de duivel. Maar in Noordwijk is klaverjassen zeer populair. Tijdens de spelmiddag staan de tafels en attributen klaar voor de
deelnemers aan het competitie klaverjassen. Halverwege is er gelegenheid tot het nuttigen van een consumptie. Ca vier uur gaan de kaarters weer naar huis.
Kosten voor deelname is € 5,- per maand. Aan het einde van de competitie is de uitreiking
van de wisselbeker en prijzen voor 2e en 3e plaats.

Koersbal
Een ander onderdeel van de spelmiddag op woensdagmiddag is het koersbal, een
van oorsprong Australische s[port. Dit balspel lijkt enigszins op jeu de boules, is
omstreeks 1980 overgewaaid naar Europa en wordt gespeeld op een mat vaan 8 bij
2 meter. Er spelen teams van twee spelers tegen elkaar. Eén team met zwarte ballen, de tegenstander met bruine ballen. De bedoeling van het spel is, net als bij jeu
de boules, om de ballen zo dicht mogelijk te rollen naar het witte balletje, de jack.
Aan het eind van de competitie worden de wisselbeker en prijzen voor 2e en 3e
plaats uitgereikt. Deelname is € 10,- per seizoen.

Koken
Samen koken en daarna samen eten.
Wanneer de keuken klaar is in het Trefpunt gaan we, halfweg september, starten onder

Modeshow
Tweemaal per jaar organiseren de Ouderenbonden een modeshow in het Trefpunt en in de Wieken.De shows worden gepresenteerd door twee verschillende zaken die al langere tijd in het
Trefpunt en de Wieken een show presenteren. De eerste modeshow is op 17 september in het
Trefpunt.
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Ouderenadviseurs
Ouderenadviseurs zijn opgeleid om goed te luisteren en een antwoord trachten
te geven op uw vragen. Ook bij het voeren van het keukentafelgesprek kan de
aanwezigheid van de ouderenadviseur gevraagd worden. De zorgvragen zijn
soms zeer complex, dan is het prettig als u wat hulp kunt vragen.
Achterin het maandblad zijn de telefoonnummers en emailadressen vermeld.
Coördinator is Ton Donders

071-3614981

Postzegelruilmiddag
Op de 1e woensdagmiddag van de maand kan men in De Wieken postzegels ruilen. Hier heeft u de kans om uw dubbele zegels of overtollig materiaal te ruilen en
op deze wijze uw verzameling uit te breiden. Zeker voor de winterse dagen een
uitermate boeiende hobby. In elk geval kunt u tijdens deze ruilmiddagen op een
goedkope manier aan gewenste postzegels te komen. Toegang is gratis, aanvang
13.30 uur. Eerste ruilmiddag in september.
Contactpersoon: H. Meeuwenberg
071-3614198

Sieraden maken
Deze workshop zal gegeven worden in het Trefpunt door Yvonne Brunningmeijer. Zij heeft ruim ervaring met het maken van sieraden en leert u in een
paar eenvoudige stappen om de mooiste sieraden zelf te maken.
U kunt zich aanmelden bij Yvonne Brunningmeijer via de mail: yvmabr@gmail.com of via de telefoon 06-29484626 of bij de receptie van het Trefpunt tel. 071-7114334.
Geef uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres op.
De kosten voor deze cursus is 24 euro inclusief alle benodigde materialen.

Sjoelen
Elke woensdagmiddag is het een gezellige drukte in de grote zaal van het Trefpunt. Bij één van de tafels staan de sjoelbakken klaar voor de deelnemers Sjoelen wordt gezin als gezelschapsspel maar het wordt ook heel serieus beoefend
door deelnemers aangesloten bij de ANS (Alg. Ned. Sjoelbond). Sjoelen onder
het motto bewegen is goed voor u maar daarbij kunnen de dames ook enkele
uurtjes gezellig kletsen. Ook bij het sjoelen aan het einde van de competitie prijsuitreiking, prijzen beschikbaar gesteld door ANSV. Kosten €10,- per seizoen.

Team bezoekers
Er is een groep mensen die door omstandigheden aan huis gebonden
zijn. Voor deze leden staan onze bezoeksters klaar. Een andere groep
welke bezoek krijgt zijn de mensen die een jubileum te vieren hebben.
Bezoekjes worden zeer op prijs gesteld.
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Wenskaarten maken
Iedere 1e en 3e woensdagmiddag van de maand worden er wens-kaarten gemaakt
in Het Trefpunt door een groepje dames. Aanvang half twee tot ca half vier uur. De
activiteitenleidster probeert iedere veertien dagen een nieuwe kaart samen te stellen die dan in het Trefpunt gemaakt wordt. De kosten voor het gehele seizoen
40 euro in twee termijnen te voldoen. Inclusief de materialen die gebruikt worden,
wel dient men zelf een schaartje mee te nemen.
Activiteitenleidster is Joke van de Meeberg

071-3611334.

De volgende activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de KBO en PCOB.

Aquarelleren
Schilderen met aquarelverf onder leiding van een docent. U werkt in uw eigen tempo, aan
zelf gekozen onderwerpen. U zorgt voor uw eigen materiaal zoals aquarelblok, verf en penselen. De cursus bestaat 14 lessen. Er is op maandagmiddag in de Wieken en op dinsdagmiddag in het Trefpunt een aquarelleercursus onder leiding van Els van Meurs. Op maandagmorgen wordt een aquarelleercursus gegeven onder leiding van dhr Plug..

Biljart en soos
U treft altijd bekenden tijdens de soos in De Wieken of het Trefpunt. Zin om een kaartje
te leggen of biljart u liever? Er zijn echter ook andere mogelijkheden, zoals schaken of
misschien scrabbelt u liever. Dan kan allemaal in onze accommodaties. Dat kan dagelijks, met uitzondering van dinsdag- en donderdagmorgen in de Wieken, van 9 tot 17.00
uur. Die mogelijkheid is ook op de 2e en 4e zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Start op zaterdag 10 september

Bridge voor beginners.
Wanneer er voldoende liefhebbers zijn is mevr. Lies de Meij bereid gevonden om vanaf 5 oktober een cursus van 12 lessen te geven, aanvang 10 uur. In de loop van de cursus dient men het
boekje “Bridgen voor beginners” aan te schaffen. De cursus wordt gegeven in het Trefpunt,
aanvang 10 uur. Kosten voor deelname aan deze cursus is € .30,00

Computer cursus Window.
De basiscursus zowel als de cursus voor gevorderden omvat 6 lessen van 2 uur, kosten € 60,00. Het aanschaffen van een
cursusboek, kosten € 25,00, is niet verplicht maar wel wenselijk. Er is een cursus voor echte beginners en een cursus voor
gevorderden. Bij inschrijving is het belangrijk te vermelden welk computersysteem u gebruikt. Opgeven is noodzakelijk,
na inschrijving volgt een gesprek met de cursusleider. U kunt zich opgeven bij de receptie
071-367114334. Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus gestart. De cursus wordt gegeven in het Trefpunt op woensdagmorgen van 10 tot

Computersoos
U oefent in uw eigen tempo. Vrijwilligers helpen u verder. Voor problemen wordt op de aanwezige computers een oplossing gezocht. Ook voor optimaal gebruik van uw tablet kunt u hier terecht. De soos wordt gehouden in het Trefpunt op
maandag van 9.30 tot 11.30 uur
De tabletcursus in de Wieken start op 9 oktober en wordt gehouden op vrijdag van 10 tot 12 uur.
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Country Line Dance groep.
Een line dance is een formatiedans, waarin een groep mensen danst op een rij of in rijen,
waarbij zij allemaal gelijktijdig dezelfde dansbewegingen uitvoeren. Country-line dance wordt
zo genoemd omdat het zijn oorsprong vindt in het wilde westen van Amerika. Het is dus niet
vreemd dat vaak Amerikaanse volksmuziek wordt gebruikt tijdens de dansbijeenkomsten. Het
is een gezellige manier van bewegen die makkelijk is te leren. Door het dansen krijgt man
meer beweging maar kan men ook sociale contacten opbouwen. Kom eens kijken, er is plaats
voor nieuwe leden. Dansen vindt plaats in De Wieken op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00
uur. Leiding is in handen van mevr. van de Berg.

070-5115744.

Franse les groep 1
Deze cursus is geschikt voor deelnemers met een aantal jaren voorkennis. Na overleg met de docente is het mogelijk
deel te nemen. Ook een proefles meemaken is mogelijk. 25 lessen van 1 uur, kosten
€ 87,50 excl. lesmateriaal. Start op dinsdag 13 september in De Wieken.
Franse les groep 2
Deze cursus is voor gevorderde deelnemers. Na overleg met de docente is het mogelijk deel te nemen. Ook een proefles meemaken is mogelijk. Start op vrijdag 16 september in De Wieken. Kosten € 87,50 excl. Lesmateriaal. Start op 16
september. Docente: mw. Sylvie Potters.

Galmproject
Een project in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen wordt gegeven in de
gymzaal Stijntjesduinstraat 2 te Noordwijk aan Zee. De leiding is in handen van een
ervaren docente, opleiding sport en bewegen, die op enthousiaste wijze het sporten
voor ouderen stimuleert. Na een warming-up wordt een sport beoefend. Elke week
een andere sport. Tot slot een cooling-down bestaande uit rek en strekoefeningen.
Leiding is in handen van Eveliene Anthonissen, start op donderdagavond 1 september van 19.00 tot 20.00 uur. Kosten €3,85 per les, hele seizoen (40 lessen) € 154,00.
Opgeven via inschrijfformulier.

Gymnastiek
Op elke donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur wordt in het Trefpunt door
docente Anneke Kant een uur gymnastiek gegeven in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen. Het accent wordt zoveel mogelijk gelegd op wat de deelnemer/sters kunnen. Oogmerk is het verbeteren van de coördinatie, het evenwicht
en de spierkracht. De oefeningen worden ondersteund door muziek of door gebruik van materialen zoals bal, knots of hoepel. Dit alles om de bewegelijkheid te
bevorderen. Kom eens kijken of dit een activiteit is om regelmatig te doen. Kosten € 150,00 per seizoen, te betalen in twee keer. Start is op 8 september.

Klaverjassen op zaterdagmiddag
Voor de enthousiaste kaartspelers is er de mogelijkheid om in een gezellige
sfeer deel te nemen aan de competitie klaverjassen. Jan van Leeuwen heeft de
leiding bij dit zeer populaire kaartspel.Tussen de ronden gezellig kletsen, nieuwtjes uitwisselen en sociale contacten opbouwen. Er wordt gekaart op de 1e en
3e zaterdagmiddag, aanvang 13.30 uur. De eerste kaartmiddag is op 10 september.
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Kunstgeschiedenis
Ook dit seizoen kunstgeschiedenis met Daniël Tavenier als presentator. Er worden 5 of 6 middagen, in najaar en voorjaar, verschillende aansprekende onderwerpen uitgekozen. Bij voldoende aanmeldingen worden weer twee groepen
gevormd. Over een bepaald onderwerp wordt veel achtergrond informatie gegeven met beeldmateriaal. Vragen en
interactie worden op prijs gesteld. Een tentoonstelling wordt tijdens de laatste bijeenkomst bezocht. Gestart wordt
op 3 en 10 oktober, kosten 2x € 50,- , exclusief materiaal- en excursiekosten. De middagen worden gehouden in het
Trefpunt op maandagmiddag van
2 tot 4 uur. Opgeven bij de receptie

071-7114334.

Literaire leeskring
Een enthousiaste lezersgroep. Het genre dat gelezen wordt is breed: sociale, historische,
psychologische, spannende en ontspannende romans evenals reisbeschrijvingen. De leeskring komt bijeen op de 3e dinsdagmorgen van de maand, in de Wieken van 10 tot 11.30
uur. De 1e leeskring zal gehouden worden op 20 september, er zijn geen kosten aan deelname gebonden. Leiding is in handen van Janneko Peen-Giezen.

Tafeltennis
Omdat het weer de tenniswedstrijden nogal eens dwars zat, heeft men
een nieuwe variant bedacht op dit spel. In het begin speelde men op de
huistafel, het net werd gevormd door een aantal boeken. Als bal kon men
een bolletje wol gebruiken en de deksels van de sigarendoosjes deden
dienst als raket. Spelfabrikanten speelden al snel in op deze ontwikkeling.
In samenwerking met de tafeltennisclub kunt u op donderdagochtend
vanaf tien uur. Locatie is achter de Maria ter Zeekerk. Kosten 3 euro per

Tai Chi
Tai Chi geeft kracht en balans, dus een beter evenwichtsgevoel en
geeft u ontspanning in geest. Ook voor mensen die gebruik maken
van een hulpmiddel. Voor de veiligheid worden de oefeningen vanuit
een stoel gegeven, gebruikmakend van materialen en muziek. Tai Chi
wordt gegeven op maandagmorgen in de Wieken van 10 tot 11.30
uur. Leiding is in handen van Annie van Beelen, 071-8881407. Geen
kosten

Volksdansen.
Iedere woensdagmiddag kunt u in het Trefpunt gezellig meedansen. Er wordt gedanst
van 14.45 tot 16.00 uur, met daarin een pauze voor een kopje thee. De dansen zijn
afkomstig uit verschillende landen. Naast het oefenen van de arm-en beenspieren zijn
ook de lachspieren belangrijk! Kom vrijblijvend een keer kijken en doe dan gezellig
een dans mee. U bent van harte welkom. Leiding in handen van Wil Nekkers
071
-3611956. Kosten € 60,00 per seizoen of 2x € 30,00. Start 1 september. Proefles is
gratis.
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Wandelen
Iedere 3e dinsdag van de maand wordt er 12 km gelopen. Tochten uitgezocht door het wandelteam. Meestal start wij met de trein, dan koffie met
appelgebak. Lopen en lunchen in de vrije natuur. Vertrek vanaf het Verkadeplein naast de Jeroenskerk ca kwart voor negen. Leiding is in handen van
Ellen de Groot
20 september

071-3612112. Kosten afhankelijk van de trip. Start is op

Wandelvoetbal
Voetbal voor 55+ers met aangepaste regeltjes zoals b.v. niet rennen,
geen lichamelijk contact en er staat geen doelman opgesteld. Verder is
het veld kleiner. Op 7 september wordt deze activiteit gestart door samenwerking van de vv SJC, de Ouderenbonden en WSN. Naast bewegen
is ook het sociale contact wat ontstaat belangrijk. Nieuwsgierig? U bent
van harte welkom. Er zijn geen kosten bij deelname

Samenstelling van het Bestuur
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van consumpties en zwemabonnement van het zwembad

Augustus
Dag

Datum

Activiteit

Accomm.

Alle werkdagen

niet op di+do.mo

Biljart inloop / soos

Alle werkdagen

Tijd

Org.

Wieken

10.00

DBO

Biljart inloop / soos

Trefpunt

10.00

DBO

Dinsdag

2/9/16/23/30

Schilderen/aquarelleren

Trefpunt

13.30

DBO

Woensdag

3.
3/10.vrije inloop

Bestuursvergadering
Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

10.00

ANSV

Woensdag
Woensdag

24/31. vrije inloop

Bridge "Oudt Noordwijck

Trefpunt
Wieken

13.30
13.30

DBO
DBO

Donderdag

4.

Bingo

Trefpunt

14.00

DBO

Vrijdag

5/12/19/26

Bridge "Oudt Noordwijck

Trefpunt

13.30

DBO

Dinsdag

15.

Sieraden maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Donderdag

25.

Bingo

Wieken

14.00

DBO

Dag

Datum

September
Activiteit

Accomm.

Tijd

Org.

Alle werkdagen

niet op di+do.mo

Biljart inloop / soos

Wieken

10.00

DBO

Biljart inloop / soos

Trefpunt

10.00

DBO

Alle werkdagen
Donderdag

1/8/15/22/29

Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

09.00

DBO

Donderdag

1/8/15/22/29

Tafeltennis

TOV gebouw

10.00

DBO

Donderdag

8/15/22/29

Gymnastiek

Trefpunt

10.30

DBO

Donderdag

1/8/15/22/29

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Donderdag

1/15/29.

Kaarten maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Donderdag

8.

Opening seizoen

Trefpunt

14.00

ANSV

Donderdag

1/8/15/22/29

Galm sportstimulering

Stintjesduinstr

19.00

DBO

Donderdag

22.

Bingo

Trefpunt

14.00

ANSV

Vrijdag

2/9/16/23/30

Bridge "Oudt Noordwijck

Trefpunt

13.30

DBO

Vrijdag

16/23/30

Frans conversatie groep 2

Wieken

10.00

DBO

Vrijdag

25.

Bowling

Bowl. Center

14.00

ANSV

Zaterdag

10/24.

Comp. Klaverjassen+ Bilj. Soos

Trefpunt

13.30

DBO

Zaterdag

17.

Modeshow

Trefpunt

10.00

ANSV

Maandag

5/12/19/26

Schilderen/aquarelleren

Wieken

09.30

DBO

Maandag

5/12/19/26

Computer inloop

Trefpunt

10.00

DBO

Maandag

5/12/19/26

Schilderen/aquarelleren

Wieken

13.30

DBO

Maandag

19.

Sieraden maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

6/13/20/27

Biljart competitie

Wieken

09.30

ANSV

Dinsdag

13/20/27

Frans conversatie groep 1

Wieken

10.00

DBO

Dinsdag

13.

Fotografie

Trefpunt

10.00

ANSV

Dinsdag

6/13/20/27

Handwerken

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

6/13/20/27

Aquarelleren

Trefpunt

13.30

DBO

Dinsdag

6/13/20/27

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Dinsdag

6/13/20/27

Country Line Dancing

Wieken

19.30

DBO

Dinsdag

13/17.

Kantklossen

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

20.

Literaire leeskring

Wieken

10.00

DBO

Woensdag

7/14/21/28

Cursus computer

Trefpunt

10.00

DBO

Woensdag

7.

Bestuursvergadering

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

7.

Postzegelruilmiddag

Wieken

13.30

ANSV

Woensdag

14.

Bloemschikken

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

7/14/21/28

Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

13.30

DBO

Woensdag

7/14/21/28

Klaverjassen, sjoelen, koersbal

Trefpunt

13.30

ANSV

Woensdag

7/14/21/28

Volksdansen

Trefpunt

14.45

DBO

Woensdag

28.

Dagreis naar Tiengemeten

Zie pag.

8,15

ANSV
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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
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