
  

 

 

 

 

Het maandblad voor  

Senioren in  

Noordwijk en omliggende plaatsen 

 

 Augustus/september 2017 

 

 



2 

 

 

  Patisserie en chocolaterie 

   

Banketbakken is een vak 

   Dat proeft u bij George Vis  

    Prins Bernhardstraat 49 

         Noordwijk 

       Tel. 071-3612974 

   Uitvaartverzorging 

    Begraven-cremeren  

 

 

        

 
Albert van den Berg   

Zoutmanstraat 37       Telefoon: 071-3616889 

2202 LM Noordwijk     Fax: 071-3624774 

                                 Admiraal-de Witt 

   Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis. 

     Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel. 

 

Ma t/m Do 07.00-17.30 

Vrijdag      07.00-

18.30 

Zaterdag   

07.014.00  

Vanaf 11 uur gebakken vis. 

 

   Gratis parkeren !! 

Krijn van der Bent 

Keurslager 

 

Verstand van lekker vlees. 

Probeer eens een maaltijd uit ons uitge-

breide  

Assortiment aan kant en klare maaltij-

den. 

  Meat ~~Meals 

Joop Faase b.v. 
Televisie –en radio speciaalzaak 
Koelkasten en wasautomaten. 

 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 

tel. 071-3613558 

Joop Faase 
       Glas, Verf. Behang, en Lijsten  

 

 

 

 

         De Verfspecialist F.C. Lassooy 

            St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk 

                      Telefoon 071-3612352 
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Van de bestuurstafel 

Beste ANSV-leden,  

Eind juni begint het toch weer tijd te worden om 

eens wat voor het maandblad te doen. Het re-

gent vandaag toch, mooi weer om weer achter 

de laptop te gaan zitten. 

We hebben al mooie dagen gehad, ik hoop dat u 

er ook van heeft genoten. Tijdens die erg warme 

dagen is het heerlijk om in de schaduw te zitten. 

Misschien pakt u dan een boek of een weekblad 

of misschien borduur- of knipwerk, dat is in elk 

geval voor mij genieten. 

Deze maand krijgt u een extra 

dik blad, vol met informatie over 

onze activiteiten aangevuld met 

wetenswaardigheden over de 

activiteiten van het DBO, het 

Drie Bonden Overleg. Genoeg 

keuze. Wilt u beweging? Dat 

kan tijdens de gymlessen op 

donderdagmorgen in het Tref-

punt of ‘s avonds bij de sportsti-

mulering in de gymzaal in de 

Stijntjesduinstraat. Creatief bezig zijn is ook mo-

gelijk tijdens handwerken, schilderen en kaarten 

maken. Mocht u graag reizen, in september 

wordt een dagreis georganiseerd, informatie kunt 

u vinden op pagina 6 van dit blad. Kortom verve-

len hoeft u zich niet de komende winter. 

Er zijn waarschijnlijk leden die door werkzaam-

heden of door andere omstandigheden overdag 

niet kunnen deelnemen aan de activiteiten, 

In het DBO is 

gesproken om 

ook in de 

avonduren ge-

legenheid te 

geven tot deel-

name aan een 

aantal activiteiten. Els van Meurs, begeleidster 

bij het schilderen, heeft enthousiast gereageerd 

en is bereid gevonden  een cursus aquarelleren 

te begeleiden. Deze cursus zou op dinsdag-

avond worden gegeven, bij voldoende deelne-

mers start de cursus medio september.  
 

 

  

 

Er is ook een mogelijkheid om ’s avonds in 

het Trefpunt te biljarten. Heeft u interesse, 

wij horen het graag. 

          

Lieve mensen, in dit maandblad vindt u 

veel gegevens over verschillende activitei-

ten die voor u worden georganiseerd. Grijp 

die kans, zoek wat uit wat u leuk vindt om 

te doen. U ontmoet mensen die dezelfde 

interesses hebben, waar u gezellig mee 

kunt praten. 

Heeft u een keuze ge-

maakt? Mocht u een 

activiteit uitkiezen waar 

u zich voor dient op te 

geven, vult u dan gelijk 

het inschrijfformulier in. 

Het formulier dan depo-

neren in de ANSV-brievenbus in het Tref-

punt of De Wieken. 

 

De maand juni was een feestelijke maand.  

Het 700ste ANSV lid kon worden inge-

schreven. Dat is gevierd met de bezorgers 

van ons maandblad en natuurlijk is het 

feestvarken ook uitgenodigd.  

Netjes afgehaald en verrast met een appel-

taart welke gemaakt was door Coty Ham-

burger. 

Het was een prachtig moment in ons prille 

verenigingsbestaan. 

 

 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
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         Beddenspecialist     Verkade  

                 Ruime keus in Seniorenbedden 

                   v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP 

                   Noordwijk  071-361266 

                    www.beddenspecialist.nl/verkade 

 

        Bedden 

     Specialist nl 

 

Gegevens betreffende de contributie en de Vuurtorenpas. 
 

Contributie ANSV:  € 20,00 per jaar 

Partner:    € 10.00 per jaar. 

Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk NL14INGB0007090565. 

Graag vermelding van uw lidnummer, bij uw naam uw voorletters vermelden en uw 

adres. 

Aanschaf Vuurtorenpas is gratis. Te gebruiken in de accommodaties bij gebruik van 

consumpties, bij het zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen 

bij de Hema. 
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Op stap met ANSV met Dagtocht De Breierij en Ooypolder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 september 2017 willen wij, bij voldoende 

aanmeldingen, met de bus een bezoek brengen 

aan Bronmans Tricot “De Brei-

erij”.  

Dit bezoek begint met een leu-

ke introductie en twee kopjes 

koffie of thee met gebak, waar-

na liefhebbers uit de groep op 

een professionele “Catwalk” 

voor één keer zelf mannequin 

mogen zijn in een heuse mode-

show. Dit voorzien van licht, 

muziek en leuke belichting.  

De Breierij laat ons vervolgens kennismaken met 

de geschiedenis van de breimachine en alle mo-

gelijkheden van de moderne techniek van tegen-

woordig in een uiterst interessante rondleiding. 

Aansluitend is er ook nog gelegenheid om in de 

showroom rond te kijken, hier kunt u de nieuwste 

modellen en kleuren van dit moment kopen.  

 

Voor een heerlijk diner “Grootmoeders panne-

tje” worden wij ontvangen bij “Millings Cen-

trum” Wij kunnen kiezen uit groenten-of toma-

tensoep. Het pannetjesmenu kent drie keuze 

mogelijkheden te weten: Stoofvlees, Vispotje 

of varkenshaaspuntjes met champignonsaus. 

Dit geserveerd met diverse garnituren.  

Na deze heerlijke maaltijd komt er een gids 

die samen met ons in de bus stapt en een 

prachtige rondrit door de Ooypolder verzorgt. 

Na deze rondrit komen wij terug in het restau-

rant waar nog een heerlijk dessert wordt ge-

serveerd. 

De chauffeur zal ons rond 18.30 uur weer af-

zetten bij het Trefpunt, Groot Hoogwaak of 

van de Mortelstraat.  

De prijs van deze dag-

tocht zal 48,50 euro 

zijn Opstapplaatsen 

zijn 08.30 in de van de 

Mortelstraat (bij de 

bushalte), 08.45 het 

Trefpunt en 09.00 uur 

bij Groot Hoogwaak. 

Opvouwbare rolstoe-

len en rollators kunnen mee in de kofferruim-

te. 

Degene die in een rolstoel zitten moeten wel 

zelf in de bus kunnen stappen (verlaagde in-

stap) en zorgen voor een begeleider voor het 

duwen van de rolstoel. 

------------------------------------------------------hierlangs afknippen--------------------------------------------------- 

Naam: …………………………………………………Hoeveel personen…………………….. 

 

Adres:…………………………………………………..Woonplaats:……………………………. 

 

Telefoonnummer:………………………………Mobiel:………………………………………… 

 

           Opstapplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     Inschrijven voor deze bustocht op maandag 21 augustus 10 uur in het Trefpunt. 
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Rijbewijskeuring 

Op maandag kunt u gekeurd worden in de Wieken 

of het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te 

bereiken op 071-5728434. Leden van een Oude-

renbond, betalen voor keuring klein rijbewijs  

€ 20, groot rijbewijs (vrachtauto) € 30,00.  

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rij-

bewijs 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 gel-

dig 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. 

Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is 

vanwege een medische aandoening of medicijnge-

bruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging ver-

plicht. Ook moet voor verlenging van een groot  

rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden. 

                                  *** 

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten 

een Eigen Verklaring invullenDeze is tegen be-

taling verkrijgbaar via www.MijnCBR.nl. De Ei-

gen verklaring is ook te koop als papieren for-

mulier bij de meeste gemeenten. 

Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw  

gemeente de Eigen Verklaring aan de balie  

verkoopt. Meer informatie: telefoonnummer 

1400 of www.rijksoverheid.nl. Leden die ge-

bruikmaken van de rijbewijskeuringsvoordelen 

moeten zelf de papieren naar het CBR sturen. 

Om te voorkomen dat oudere automobilisten 

onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk 

zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regel-

zorg de 'keuringscheck' ontwikkeld 

(www.keuringscheck.nl). Door het invullen van 

slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het 

nodig is een keuringsformulier, de zogenaamde 

Eigen Verklaring, aan te schaffen. 

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring 

(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.  

Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorg-

verzekering (tussenpersoon) of kijk in de voor-

waarden. U heeft een kwitantie nodig om in te 

dienen bij uw zorgverzekeraar 

                                    *** 

 

Huwelijksjubileum 

Op 5 september zijn de heer en mevrouw G.W. Vink– Barnhoorn  Herenweg 90, 2201 AL 

Noordwijk, 45 jaar gehuwd. 

Op 7 september zijn de heer en mevrouw W. Duivenboden-van Lip-

pen Duinkant 84, 2203 AL Noordwijk. 45 jaar gehuwd. 

Op 28 september zijn de heer en mevrouw  T.B. Tax– de Boer  

Bonnikeplein 29, 2201 GK Noordwijk, 55 jaar gehuwd. 

Op 26 september zijn de heer en mevrouw A.H. Wijnen-Pater Prins 

Bernhardstraat 84, 2202 LR, 60 jaar gehuwd. 

Wij wensen deze echtparen van harte geluk met dit jubileum en wensen hen nog  

vele goede jaren. 

http://www.cbr.nl/11100.pp
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/medische-keuring-rijbewijs
http://www.keuringscheck.nl/
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“Uw mooiste zomer– of vakantiefoto 
 

  

Önder dit motto organiseert de ANSV een foto-

wedstrijd.  

Stuurt uw mooiste zomer- of vakantiefoto in en win 

een prijs. (foto moet wel recent en in 2017 gemaakt 

zijn). 
 

U kunt een digitale foto sturen naar: info@ansv.nu 

of een analoge foto op formaat 13/18 afgedrukt, in 

de brievenbus in De Wieken of het Trefpunt depo-

neren. Voor beide groepen worden prijzen beschik-

baar gesteld. Inzenders zijn niet gebonden aan een 

lidmaatschap van ANSV. 

Uw foto/foto’s kunt u inzenden tot 1 oktober. Ver-

geet niet uw naam, adres en telefoonnummer bij de foto, zowel bij de digitale als bij de 13/18 af-

drukken, te vermelden. Eventuele toelichting van de foto is uiteraard ook welkom. 
 

De inzendingen worden beoordeelt door Janneko Giezen, Cees Hamburger en nog een derde 

persoon. 
 

Soms is fotografie een kunst, naast belichting en instellingen moet men ook oog hebben voor 

een situatie die bijzonder aanspreekt of de natuur die veel mogelijkheden biedt. 

Mocht u meer willen weten over fotografie dan geeft de cursus fotograferen u een prachtige kans 

om uw kennis betreffende de fotografie te vergroten.  

 *** 

 

Feestelijke bijeenkomst in het Trefpunt. 
 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 

Trefpunt werd ons 700ste lid verwel-

komt. Mevrouw Waltman werd netjes opge-

haald en verwelkomt in het Trefpunt en 

na afloop weer naar huis gebracht. 

Ons nieuwe lid werd verrast met een 

heerlijke appeltaart en volgens de berich-

ten smaakte de taart bijzonder goed.  

Dank aan Coty Hamburger voor het ma-

ken en beschikbaar stellen van de appeltaart. 
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SAMEN KOKEN 

Koken in september. 

 

Ook in de maand september staat de groep 

van Ton Donders weer klaar om een maaltijd 

voor u samen te stellen. 

Wilt u helpen bij de voorbereiding, geweldig! 

Vanaf half elf wordt er begonnen met het 

schoon maken van de etenswaren. Om ca 

twaalf uur wordt de maaltijd geserveerd. 

 

Wat er op tafel komt te staan? Dat is deze 

maand een verrassing. De prijs is zoals gewoonlijk 5 euro. 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prijsuitreiking aan het slot van het biljartseizoen  

 

Op 4 juli werd het biljartseizoen besloten met 

de laatste ronde van het bandstoten toernooi. 

Winnaar werd Tom Braams.  

Ook Tinus de Ridder de winnaar van het al 

eerder gespeelde driebanden toernooi werd 

gehuldigd.  

Beiden mochten de wisselbeker in ontvangst 

nemen als ook de bijbehorende tegoedbon. 

 

Biljartcompetitie begint weer op  

5 september. 

 

 

Mocht er animo zijn om een competitie op donder-

dag op te starten meldt u dit dan aan uw bestuur. 
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Uitslagen spelcompetities 

Sjoelen 
Voor de derde keer heeft Aart 

Mulder de meeste  

punten gescoord en  werd de 

wisselbeker definitief  

door Aart meegenomen. Het is 

een gezellig groepje,  

de dames vinden het spel leuk 

maar tussen door wordt er flink  

                                gekwebbeld. 

  Koersbal 

 Een duidelijke winnares bij het koers-

bal. Maar ook hier is er gezelligheid.  

In de pauze bijpraten en verder lekker 

in beweging. De deelnemers zijn ook 

tijdens de zomermaanden actief. Bij 

Groot Hoogwaak wordt jeu de boules 

gespeeld als het tenminste goed weer is. 

 

Klaverjassen 
De competitie bij het kla-

verjassen is meestal 

spannend tot het einde. 

Toch is de wisselbeker 

driemaal achtereen ge-

wonnen door  

dhr  Droogh. Volgend jaar dus een nieuwe wisselbeker. En misschien nieuwe deelnemers dat 

zou de spanning nog meer ten goede komen. 

De spelmiddag start weer op 6 september, Vindt u dit leuk? Kom dan eens kijken en doe 

een middag mee. 

Bowling 

 

 

 

 

 

Het is een spannend seizoen geweest voor de deelnemers bij de bowling. De bowlingbaan in 

Noordwijk werd gesloten en men moest uitwijken naar een ander onderkomen. Spelleidster Tilly 

van Zuijlen heeft afspraken kunnen maken bij de bowlingbaan in Noordwijkerhout. Het is een  

prima baan. De deelnemers zijn bijzonder tevreden en kijken alweer uit naar het volgende sei-

zoen.  

De eerste bowlingmiddag is op 28 september op de bowlingbanen in Noordwijkerhout. 

De uitslag van koersbal  is 

Greet van Beelen  600 pnt 

Johanna Plug  395 pnt 

Toos Boeree    

Poedel prijs is Tineke Bus 

 Uitslag sjoelen 

1. A. Mulder  25851 pnt 

D. Vink   22505 pnt 

B. Augustinus  21715 pnt 

R. LÜschen  Poedelprijs 

 

De uitslag klaverjassen 

1. A. Droogh  246044 pnt 

2. J. Abswoude  240567 pnt 

3. T. Stagge  240495 pnt 

M. Jansen  Poedelprijs 

De uitslag bowling 

1. B. Klinkenberg.  144.20  

2. W. Dekker   138.20 

3. K. van de Klooster 134.35 

mevr. M. Tinga  Poedelprijs 
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Knutselen 

 

 

Rommelmarkt tijdens de herfstvakantie. 

Een rommelmarkt voor senioren en grootouders met kleinkinderen. 

Wat is er mooier dan gezamenlijk op stap gaan.  

Tijdens de herfstvakantie passen veel Opa’s en Oma’s op de kleinkinderen. Leuk om 

een dagje door te brengen in het Trefpunt om de bij elkaar gebrachte artikelen trachten 

te verkopen voor een leuke prijs. Maar ook senioren kunnen een plaats bespreken om 

overtollig materiaal aan te bieden. 

Maar misschien wilt u zelf snuffelen tussen allerhande spullen welke worden aangebo-

den en kijken of er iets is waar u belangstelling voor heeft.  

Oproep ook aan onze leden om spulletjes die niet meer gebruikt worden of die verschrik-

kelijk in de weg staan, in de herfstvakantie naar het Trefpunt te brengen. Samen maken 

wij er dan een geweldig gezellige dag van  

De rommelmarkt zal plaatsvinden in het Trefpunt, op dinsdag 17 september, aanvang 

12.00 uur, spullen uitstellen vanaf 11 uur. 

Voor de rommelmarkt dient u zich op te geven bij de secretaris info@ansv.nu of door 

een briefje in de ANSV-brievenbus in De Wieken of het Trefpunt te deponeren. 

Enthousiaste dames bezochten donderdag  

13 juli de kennismakingsmiddag van Melin-

da Meerein het Trefpunt. Een tafel vol met 

artikeltjes welke gemaakt kunnen worden 

tijdens de knutselmiddagen . 

Onder begeleiding van Melinda hopen we 

geweldige kaarten of doosjes te maken. De 

knutselmiddagen worden gehouden op de 

2e en 4e maandagmiddag van de maand, 
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Naast het gebruik van uw Vuurtorenpasje in 

onze centra “De Wieken” en “Het Trefpunt” 

is met de HEMA, zwembad BinnenZee en 

met slager Knijnenburg  al overeengekomen 

dat houders van de Vuurtorenpas 10% kor-

ting krijgen op vertoon 

van hun Vuurtorenpasje.  

Met “De Beweegschool” is 

dezelfde afspraak gemaakt. 

Informatie: 

“De Beweegschool” is sinds kort geopend en 

is te vinden aan de Heilige Geestweg 26 in 

Noordwijk-Binnen. “De Beweegschool” is 

geen fitnesscentrum of sportschool maar je 

kunt er wel op een nieuwe manier en in uw 

eigen tempo bewegen. Via een grote film-

projectie op de wand, beleeft u een heerlijke 

fiets- of wandeltocht in een zelfgekozen rou-

te door steden of natuur. Het leuke van het 

fietsen bij “De Beweegschool” is dat u op 

een gewone fiets (opoefiets) zit die gemon-

teerd is aan de grond. De beleving is opti-

maal, een geweldige ervaring!  

Gezellig na een mooie fietstocht door de Ve-

luwe een lekker kopje koffie drinken of na 

een mooie wandeling over het strand even 

een tijdschrift lezen aan de tafel.... ?  

U verbetert op een prettige manier uw conditie, 

concentratie en reactievermogen. “De Beweeg-

school” biedt ruimte voor bewegen en beleven, 

zonder sporten of prestatie. Voor meer informa-

tie kunt u terecht op de website: 

www.debeweegschool.nl 

Adressen van de ondernemers waar u 10% 

korting krijgt op vertoon van uw Vuurtoren-

pas: 

HEMA, Hoofdstraat 41, 

Slager Knijnenburg, Sint Jeroensweg 6 

Zwembad BinnenZee, Nieuwe Zeeweg 165 

“De Beweegschool” ,Heilige Geestweg 26 in 
Noordwijk-Binnen. 

We blijven proberen om bij nog meer onderne-

mers in Noordwijk korting voor Vuurtorenpas-

houders te krijgen. U hoort daar nog over.  

 
Bericht van overlijden. 

De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen: 

Dhr. J. Zwart   Bonnikeplein 105    2201 G Noordwijk 

Dhr. J. van der Putten Julianastraat   50    2202 KE Noordwijk 

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

Informatie voor Vuurtorenpashouders  

http://www.debeweegschool.nl
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Beste ANSV-leden, 

In deze editie van ons maandblad kunt u informatie zoeken betreffende de activiteiten die wij 
organiseren. Wij menen dat u een keuze kunt maken uit dit aanbod en vooral veel gezellig-
heid zult vinden bij de overige deelnemers. Er zijn activiteiten waar u zich voor dient op te ge-
ven, dit zal bij de verschillende onderdelen worden vermeld. Zoekt u naar informatie van uw 
keuze, activiteit of evenement, de verschillende onderdelen staan alfabetisch vermeld. Wij 
wensen u veel plezier. Inmiddels kregen de leden die de contributie 2017 hebben betaald de 
ledenpas thuis bezorgd. Stopt u de ledenpas in uw portemonnee zodat u altijd kunt tonen lid 
van de ANSV te zijn. Belangrijk is ook dat u in maandblad, kijkt naar de juiste datum. 

Belastinginvullers. 

Een team van enthousiaste hulpverleners zijn al jarenlang intensief be-
zig met hulpverlenen bij het invullen van belastingformulieren, controle-
ren van huur en zorgtoeslagen. Tevens wordt gekeken of senioren/
ouderen in aanmerking komen voor gemeentelijke vergoedingen. Voor 
een vraag of advies kunt u altijd bij deze mensen terecht. Voor het doen 
van aangifte inkomstenbelasting kan een onkostenvergoeding van ten 
hoogste 12 euro worden gevraagd. 

Coördinator is Tiny van den Wollenberg 071-3621132 

Biljarten 

Half tien staan de heren startklaar om de biljartballen te laten rollen 
Naast het winnen is er ook gezelligheid. Leiding is in handen van Cor 
Glasbergen 06-14177715. Start op dinsdag 5 september. 
Er is een mogelijkheid om op donderdag een competitie op te starten. 
Heeft u interesse, neem dan even contact op met Hennie Meeuwenberg 
071-3614198. 

Bingo 

Op de 2e en de 4e donderdag van de maand worden  
de plankjes uit de kast gehaald voor een gezellige bingo-
middag. Voor een bingobordje betaalt u € 2,50 en daar 
speelt u de hele middag mee. Er is altijd een rijtjes– en 
hoofdprijs en diverse kleine prijsjes. In de kerstvakantie 
wordt een extra bingomiddag ingelast de z.g. Opa/Oma en 
kleinkinderbingo. Eind april wordt in samenwerking met de 
Oranjevereniging een Oranjebingo georganiseerd.  
Tijdens de zomermaanden wordt in samenwerking met de 
KBO en de PCOB voor alle 55+ers bingomiddagen geor-
ganiseerd. Het is een heel gezellige middag, nieuwsgie-
rig? Kom dan eens kijken en meedoen.  
Het spel begint om 2 uur, ca kwart over 4 het einde van de 
bingo. Start op 14 september, deze keer, de aanvang  om 
13.30 uur. 
 

             Leiding is in handen van Aad Passchier. 
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Bloemschikcursus 

Elke 2e woensdagmorgen van de maand staan de tafels klaar 
voor de deelnemers aan de cursus bloemschikken. De cursus 
start op 13 september en wordt gegeven  in de zaal van het 
Trefpunt, aanvang om 10 uur. 
Opgeven voor de cursus bloemschikken is noodzakelijk, ook 
als men een enkele keer komt. Verder verwachten wij dat wan-
neer u een keer niet kunt of ziek bent, zich afmeldt. Voor 
de cursus betaalt u € 25.-, maandelijks voor het materiaal € 5.-
U kunt zich aanmelden bij Aad Passchier 071-3688627 of u 
deponeert het inschrijfformulier in de brievenbus in De Wieken 
of het Trefpunt. Aanvang van de cursus 13 september. 

Bowling 

Elke 4e donderdagmiddag zijn een groep leden te vinden bij de bow-
lingbaan Flamingo in Noordwijkerhout. Een gezellige groep die hun ui-
terste best doen om punten te scoren op een prachtige baan. Om kwart 
voor twee gaan we ons klaarmaken voor het bowlen. Om twee uur star-
ten we met 4 of 5 man op een baan, dan is het altijd spannend hoe je 
gooit. Om half vier worden de punten verzameld om bij het einde van 
het seizoen in mei de totale score bekend te maken. Het bestuur van 
ANSV stelt de wisselbeker en de prijzen beschikbaar voor de beste drie 
bowlers beschikbaar. Voor deelname aan het bowlen betaalt u € 40,-, 
bij aanvang van het seizoen te betalen. Aanvang op 28 september. 

Leiding is in handen van Tilly van Zuijlen, tel.071-3610482. 

Busreizen 

Op veler verzoek staat op dit moment een reis naar de Breierij in  
ons programma, bij aankomst in de Breierij krijgt u koffie /thee met 
gebak. Na de modeshow gaan we naar restaurant Millings Centrum 
waar wij kunnen genieten van Grootmoeders pannetje. Na de maal-
tijd stappen we in de bus voor een rondrit door de Ooypolder bege-
leidt door een gids. Na terugkomst in Millings Centrum kunnen we 
genieten van een heerlijk dessert. Het wordt dan tijd om naar huis te 

gaan. Omstreeks half zeven zijn we weer in Noordwijk en kunnen dan 
uitstappen op de drie afgesproken punten. De prijs voor deze tocht zal 
48,50 euro zijn. 
Inschrijven voor deze tocht kunt u op 21 augustus 10 uur in het Tref-
punt. Verdere informatie op pagina 6 

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/Omabingo te organiseren. Een heerlijk 
uitje voor groot en klein is dan een bingomiddag waar iedereen 
welkom is. 
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Fotograferen                                                                                                                 

Dit is een bijzonder leuke hobby daar-

bij  bewaard u allerlei ervaringen. Zo-

dat u daar later nog van kunt genieten. 

Soms is fotograferen ook kunst.  

Om de fijne kneepjes van het fotogra-

feren te leren wordt onder leiding van 

Janneko Giezen een cursus gegeven. 

De cursus wordt gegeven op de 2e 

dinsdag van de maand,  

aanvang 10 uur. 

Deelname is gratis, aanvang van de 

cursus op  12 september. 

Handwerken 

Creativiteit in handwerken geeft je gelegenheid om 

je ideeën uit te werken op een manier zoals je dat 

zelf wilt. Daarom komt de handwerkgroep bijeen, 

waarbij ieder gelegenheid heeft om de eigen idee-

ën in een mooi werkstuk uit te werken. Het is een 

gezellige groep. Kom gerust vrijblijvend even kij-

ken. Wij zitten iedere Dinsdagmiddag in het Tref-

punt van 13.30 tot 16.00 uur. Ook het materiaal is 

aanwezig. Voor meer informatie bij Nel vd Meer. 

Tel: 06-55938187 of 071-7114334 Leiding is in 

handen van Nel van de Meer 06-55938187, kos-

ten voor deze activiteit € 12,50. 

Kaarten maken. 

Op de 1e en 3e donderdagmiddag van de 

maand gaan de dames gezellig kaarten. 

Elke keer een ander model, leuk voor ver-

jaardagen maar ook voor zieken en beken-

den. De leiding is in handen van Joke 

Meeberg, tel. 3611334. Kosten bij deelna-

me is € 40,- per seizoen of 2x 20 euro. 

Start op donderdag 5 september 
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Klaverjassen 

Vroeger noemde men dit klaverjassen het spel van de duivel. 

Maar intussen is dit spel bijzonder populair in Noordwijk. Op 

woensdagmiddag staan de tafels en attributen klaar voor de deel-

nemers aan de competitie. Halverwege is er gelegenheid tot het 

nuttigen van een consumptie. Heel gezellig, niet alleen het kaart-

spel maar ook het uitwisselen van wetenswaardigheden. Deelna-

me kost 5 euro per maand. Aan het eind van het seizoen worden 

de prijzen uitgereikt. Via het inschrijfformulier aanmelden. 

Leiding is in handen van Trudie Stagge 06- 

Knutselen 

Een nieuwe activiteit waar bij de workshop knutselen niet 

alleen  

kaarten maar ook andere surprises worden gemaakt. Een 

leuke bezigheid maar gezelligheid is ook belangrijk vol-

gens Melinda Meere, zij heeft. tijdens de workshop de lei-

ding. Kosten tijdens de workshop is € 3,00 per project. 

Knutselen zal gehouden worden op 

De 1e en 2e maandagmiddag van de maand. Via het in-

schrijfformulier aanmelden. 

Koersbal 

Ook op woensdagmiddag wordt de koersbalmat uitgerold. Koers-

bal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op 

jeu de boules. Omstreeks 1980 werd het in Europa ingevoerd. Het 

wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter en gespeeld door 2 

personen die tegen elkaar spelen. Het ene team heeft zwarte de 

ander heeft bruine ballen. Aan het einde van het seizoen  worden 

de prijzen uitgereikt. Deelname aan koersbal kost 10 euro per sei-

zoen. Via het inschrijfformulier aanmelden. 

Leiding is in handen van Greet van Beelen tel. 071-3616677. 

Kantklossen 

Beginnerscursus kantklossen. 

Tijdens een ziekteperiode ben ik begonnen met kantklossen. De 

verveling sloeg toen om in enthousiasme, ik vond het heerlijk om 

te doen, woorden gesproken door de cursusleidster. Na enige ja-

ren praktijkervaring ben ik in verschillende plaatsen les gaan ge-

ven. Nu ook in Noordwijk. Er is gekozen voor de 2e en 4e dins-

dag van de maand, start om twee tot ca vier uur. De kosten voor 

deze cursus zijn € 25,-van september t/m december en € 25,- 

voor de 2e periode. Aanschaf van het materiaal is inbegrepen. 

Opgeven kunt u zich bij de receptie 071-7114334 of bij Hennie 

Meeuwenberg 071-3614198. Leiding heeft mw. C. Brussee. 
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Tweemaal per jaar organiseren de Ouderenbonden deze zowel in het Trefpunt als in de 

Wieken. De shows worden gepresenteerd door twee verschillende bedrijven die al langere 

tijd een show verzorgen in de beide accommodaties. De eerstvolgende modeshow zal 

plaatsvinden op 2 september 2017 in het Trefpunt. Aanvang 10.00 uur. 

Koffie/thee met cake staat dan voor u klaar, 

Koken 

Elke eerste maandag van de maand wordt er in het 

Trefpunt gekookt onder leiding van Ton Donders. Met 

hulp van Aart Mulder en Nel Meijerink worden smakelij-

ke maaltijden op tafel gezet.  

Hulp van deelnemers wordt op prijs gesteld. Mocht er 

behoefte zijn voor meer dagen waarop gegeten kan 

worden dan hoort Ton dat graag. Voor de maaltijd op 

maandag wordt 5 euro betaald. 

Op de 2e kerstdag en 2e paasdag wordt een brunch sa-

mengesteld, 

Het afgelopen jaar waren dit zeer succesvolle acties.  

Ouderenadviseurs 

Ouderen adviaeurs zijn opgeleid om goed te luisteren 

en een antwoord trachten te geven op uw vragen. Ook 

bij het voeren van het keukentafelgesprek kan de aan-

wezigheid van de ouderenadviseur worden gevraagd. 

De zorgvragen zijn soms zeer complex dan is het pret-

tig als u wat hulp kunt vragen.Achterin het maandblad 

zijn de telefoonnummers en emailadressen vermeld. 

Coördinator is Ton Donders tel 071-3614981. 

Postzegelruilmiddag 

Op de 1e woensdagmiddag van de maand kunt u 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. Toegang is gratis, aanvang 13.30 uur. Eerste ruilmiddag  

op 6september.  

Contactpersoon Hennie Meeuwenberg tel. 071-3614198 
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Sieraden maken 

Ook de workshop sieraden maken start weer. In principe 

viermaal een workshop. Naast het maken van een ketting is 

vooral van belang te weten hoe een slotje bevestigd moet 

worden of hoe de draden netjes afgewerkt worden. Naast de 

basistechnieken ook reparatie van oude sieraden. Of het om-

toveren van 3 oude naar 2 nieuwe moderne sieraden. Start 

op maandag 4 september, kosten 5 euro per project. Leiding 

is in handen van Yvonne Brunningmeijer tel. 06-29484626. 

Via het inschrijfformulier aanmelden. 

Sjoelen 

Elke woensdagmiddag is de groep speelsters druk 

bezig met sjoelen maar ook met bijpraten, het is dus 

een gezellige boel bij de sjoelbakken. Sjoelen wordt 

gezien als gezelschapsspel maar wordt ook heel seri-

eus beoefend door groepen aangesloten bij de 

Ned.Sjoelbond. In het Trefpunt heeft Aart Mulder, tel. 

3649108, de leiding. Ook bij het sjoelen aan het ein-

de van het seizoen uitreiking van de prijzen. Het sjoelen begint op 

6 september. Via het inschrijfformulier aanmelden. 

Team Bezoekers  

Er zijn leden die door omstandigheden niet deelnemen aan 

activiteiten. Ook leden die ziek of eenzaam zijn worden door 

dit team bezocht. Er kunnen feestelijke gebeurtenissen zijn 

waar aandacht aan wordt geschonken. Bezoekjes worden op 

prijs gesteld.  

Leiding is in handen van Aart Passchier tel. 071-3688627en 

Hennie Meeuwenberg 

Activiteiten DBO 

Er worden ook activiteiten door de Drie Bonden gorganiseerd . In de volgende pagina’s 

kunt u lezen welke activiteiten dit zijn en de verdere gegevens over datum, tijd, plaats en 

de leider/leidster. 

Er zijn activiteiten die weinig kosten maar er zijn ook activiteiten die door beroepskrach-

ten worden georganiseerd. Prijs voor deelname is dan ook hoger. 

Ook deze activiteiten zijn op alfabetische volgorde in ons blad opgenomen. 
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Aquarelleren 

Schilderen met aquarelverf onder leiding van een do-

cente.U werkt in uw eigen tempo aan zelf gekozen on-

derwerpen. U zorgt voor uw materiaal zoals aquarelblok, 

verf en penselen. De cursus bestaat uit 14 lessen. Er is 

op maandagmiddag in De Wieken, dinsdagmiddag in 

het Trefpunt en bij voldoende belangstelling is er gele-

genheid op dinsdagavond ook in het Trefpunt, een 

aquarelleercursus te volgen onder leiding van Els van 

Meurs. (Kosten per 14 lessen € 49,- ) Op maandagoch-

tend wordt een verfcursus gegeven door dhr Plug. 

(Kosten per 14 lessen € 35,-) 

Biljarten en soos. 

Bij bezoek aan de accommodaties treft u altijd be-

kenden. Zin om een kaartje te leggen, te schaken of 

alleen gezellig een kopje koffie te drinken. 

Ook is er een biljarttafel. Dat kan dagelijks met uit-

zondering van de dinsdagmorgen in De Wieken van 

9 tot 17.00 uur. Tevens is er gelegenheid om op de 

2e en 4e zaterdagmiddag vanaf 10 september te 

biljarten in Het Trefpunt van 13.30 tot 17.00 uur. 

Bridge voor beginners 

Wanneer er voldoende liefhebbers zijn is mevr. de 

Meij weer bereid om cursisten te begeleiden. De cur-

sus bestaat uit 12 lessen en vinden plaats op 

woensdagmorgen in Het Trefpunt. Aanvang 10 uur.. 

De kosten voor deelname aan de cursus is € 30.00  

Via het inschrijfformulier aanmelden. 

 

Bridge  

In het Trefpunt en De Wieken organiseert de brid-

geclub “Oudt Noortwijck” bridge sessies voor haar 

leden. Het programma van deze vereniging kunt u 

vinden in de maandbladen van de Ouderenbonden. 

Informatie kunt u u krijgen bij de secretaris van 

Oudt Noortwijck”” de heer Herman Honsbeek 071-

3611551 of per email: honsbeekladan@gmail.com 

Zaal open 9.30 vanwege jaarvergadering aanslui-

tend Openingsdrive aanvang 11.00 uur. 
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Computersoos 

U oefent in uw eigen tempo, vrijwilligers helpen u ver-

der. Vragen betreffende de computer, laptop en tablet 

worden door de vrijwilligers beantwoord. In het Tref-

punt is een computerlokaal waar op de computers de 

problemen kunnen worden opgelost. 

Voor vragen betreffende het gebruik van tablets kunt u 

op maandagmorgen in het Trefpunt en op vrijdagmor-

gen in De Wieken terecht voor een optimaal gebruik 

van uw tablet. 

Country Line Dance 

Een dansgroep die in lijnen naast 

elkaar dezelfde dans uitvoeren. Tij-

dens de dans wordt Amerikaanse 

muziek gespeeld. Niet zo vreemd 

want de oorsprong ligt in het “Wilde 

Westen”. Bewegen is hier hetmotto, 

daarbij kunnen sociale contacten 

tot stand komen. 

Heeft u interesse? Kom dan eens 

kijken op een dinsdagavond, nieu-

we leden zijn welkom. Informatie kunt u inwinnen bij mevr. van de Berg 070-5115744. 

De groep danst elke dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in De Wieken. 

Computercursus Windows. 

De basiscursus Windows 10 zes lessen van twee uur en 

kost € 60,-. Het kopen van een cursusboekje is niet ver-

plicht maar wel aan te bevelen. De doelgroep kan ge-

splitst worden in echte beginners en deelnemers die al 

enige ervaring hebben. Bij voldoende deelnemers wordt 

in september begonnen  met een cursus beginners, ge-

vorderden of een cursus fotobewerking. Na inschrijving 

volgt een gesprek met de cursusleider. Via het inschrijf-

formulier kunt u zich aanmelden, belangrijk is  dat u op 

het formulier vermeld met welk computer-systeem u 

werkt. Informatie te verkrijgen bij Simon Groonsheim 

tel.:071-3611183 

Damesbingo 

Op de 2e maandag van de maand wordt een damesbingo georgani-

seerd in De Wieken. Aanvang 20.00 uur.  

De start, na de zomerpauze, is vastgesteld op 9 oktober. Kosten 10 eu-

ro voor 9 ronden. Informatie bi Joke Raabe, 071-3615288. 



21 

 

 

 

 

 

Galm sportstimulering. 

In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen

(MBvO) is een groep enthousiast aan het sporten in 

de gymzaal aan de Stijntjesduinstraat. Een ervaren 

docente, opleiding sport en bewegen, stimuleert het 

sporten voor Ouderen.Na de warming up wordt een 

sport beoefent. Elke week een andere sport.Tot slot 

een cooling down bestaande uit rek-en strekoefenin-

gen.Leiding is in handen van Eveliene Anthonissen, 

start op donderdag 7 september van 19.00 tot 20.00 

uur. Kosten € 3,85, voor het hele seizoen bestaand 

uit 40 lessen €154,00. Via het inschrijfformulier aanmelden 

Gymnastiek          Elke donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur wordt in het 

Trefpunt, in het kader van meer bewegen door ouderen gym-

nastiek beoefent. Het accent wordt zoveel mogelijk gelegd op 

wat de deelnemers kunnen. Oogmerk is het verbeteren van 

de coördinatie, het evenwicht en de spierkracht. De oefenin-

gen worden ondersteund door muziek of door gebruik van 

materialen zoals bal, knots of hoepel. Dit alles om de be-

weegbaarheid te bevorderen. Kom eens kijken of dit een acti-

viteit voor u is. Kosten  150,- per seizoen. Te betalen in twee 

keer. Start op 7 september. 

Kunstgeschiedenis           

Op enthousiaste wijze verteld Daniel Tavenier over 

kunst en kunstenaars. Bij voldoende deelnemers 

worden twee groepen gevormd. Het nieuwe seizoen 

wordt weer interessant en gezellig waarbij de bijeen-

komsten worden uitgebreid van 5 naar 7 bijeenkom-

sten. Veel thema’s worden in overleg met de deelne-

mers uitgekozen, zodat de thema’s ook uw interesse 

hebben.. Start groep 1 op maandag 25 september, 

groep 2 op 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. 

Informatie Daniel Tavenier tel. 071-3616280 of per mail danieltave-

nier@gmail.com 

Literaire leeskring 

Een boek lezen is leuk maar het wordt nog leuker als u met anderen over het boek en de 

schrijver kunt praten. Dat kan met een groepje mensen, een z.g. leeskring. Deelnemers in een 

leeskring lezen allen hetzelfde boek . Wanneer men weer bij elkaar komt wordt over dit boet 

gediscussieerd. Het is reuze gezellig en interessant. Heeft u interesse, kom dan eens kijken. 

Deelnemers melden zich via het inschrijfformulier. Leiding heeft Janneko Peen-Giezen, deel-

name is gratis.  
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Samen eten 

In de even weken kunt u in De Wieken van een prima maaltijd 

genieten. En met elkaar eten geeft gezelligheid. De maaltijd be-

staat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een heerlijk toetje.  

De maaltijd wordt vanaf 12 uur geserveerd, kosten € 6,30, infor-

matie Jos de Haas en Henk van Dijk. 

     Tafeltennis 

Vanwege het slechte weer kon een tenniswedstrijd dikwijls niet door-

gaan. Men zocht een oplossing: de tafel in de huiskamer, het net 

werd gevormd door een aantal boeken, de bal een kluwentje wol en 

het racket werd gemaakt van een sigarendoosje.fabrikanten zagen 

er ook brood in en ontwikkelden toen het tafeltennis. Dankzij de 

TOV, tafeltennisclub, kunt u elke woensdag vanaf 10 uur in het clubgebouw, achter de Ma-

ria ter Zee kerk, terecht. Informatie Hennie Meeuwenberg 071-3614198 

Reisverhaal Avonturen langs de zijderoute.     

Presentatie door mevr. Anneke Cuilenburg-Pasma, reisverhaal 

Lezing met presentatiein de Wieken, op vrijdag 29 september 2017, aanvang 14.00 uur. 

Er zijn geen kosten  voor bijwoning lezing. 

Volksdansen    

Iedere woensdagmiddag kunt u meedansen. Er wordt ge-

danst van 14.45 tot 16.00 uur er is ook gelegenheid om wat 

dte drinken want dansen maakt een mens dorstig. . De dan-

sen zijn afkomstig uit verschillende landen. Naast het oefe-

nenvan de arm en beenspieren zijn ook de lachspieren be-

langrijk. Heeft u interesse, kom dan een keertje vrijblijvend 

kijken en dans dan mee. U bent van harte welkom! Leiding 

is in handen van WilNekkerstel. 071-3611956. Kosten bij 

deelname € 60,- per seizoen of 2x € 30,-Start op 6 september. Proefles is gratis. 

Wandelvoetbal  voor senioren  

Voetbal met heel aparte regeltjes, niet rennen, geen lichaams-

contact, geen doelman en het veld is kleiner dan een voetbal-

veld. Toch spelen de heren een heerlijk potje voetbal in de open 

lucht en op een grasmat. En net als bij het voetbal is het na af-

loop beregezellig  

Men speelt op het SJCsportpark aan de Lageweg 6, vanaf 14.30 

begint de wedstrijd.De start is op 6 september en er zijn geen 

kosten aan verbonden. Informatie bij Rob Hogervorst tel 06-

23992548 of Jos de Haas 06-23690668. 
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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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           Activiteiten  Augustus 2017 ANSV en DBO     

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Donderdag 3. Bingo Wieken 14.00 KBO  

Woensdag 2. Bestuursvergadering Wieken 10.00 ANSV 

Maandag 14. Vergadering DBO Wieken 10.00 DBO 

Maandag 21. !!!! Inschrijven reis!!!!! Trefpunt 10.00 ANSV 

Donderdag 24. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

           Activiteiten  September 2017 ANSV en DBO     

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Alle werkdagen niet op di. mo Biljart inloop / soos Wieken 10 tot 17 u. DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Vrijdag 1/8/15/22/29 Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Vrijdag 29. Avonturen langs de Zijderoute De Wieken 14.00 DBO 

Zaterdag 9/23. Klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 9/23. Biljart inloop / soos Trefpunt 13.30 DBO 

Maandag 4/11/18/25 Computer inloop Trefpunt 9.30 DBO 

Maandag 4/11/18/25 Schilderen/aquarelleren De Wieken 9.30 DBO 

Maandag 11. Vergadering DBO Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag 4. Samen koken Trefpunt 10.30 ANSV 

Maandag 4. Samen eten. Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 4/11/18/25 Schilderen/aquarelleren De Wieken 13.30 DBO 

Maandag 4. Sieraden maken Trefpunt 14.00 ANSV 

Maandag 11/25. Knutselmiddag Trefpunt 14.00 ANSV 

Maandag 11. Damesbingo De Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Competitie biljart Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 12. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 19. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 5/12/19/26 Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 5/12/19/26 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 12/26. Kantklossen bij vold. Belangst. Trefpunt 14.00 ANSV 

Woensdag 6. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 13. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag 6. Postzegel ruilmiddag De Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 6/13/20/27 Tafeltennis Hs ter Duinweg 10.00 DBO 

Woensdag 6. Bestuursvergadering Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag,  6/13/20/27 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 13.30 DBO 

Woensdag,  6/13/20/27 Klaverjassen, sjoelen, koersb. Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 6/13/20/27 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 6/13/20/27 Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Donderdag 7/14/21/28 Bridge "Oudt Noordwijck" De Wieken 09-00 DBO 

Donderdag 7/14/21/28 Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 7/14/21/28 Klaverjas competitie De Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 7. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 14. Opening seizoen Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 14 Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 28. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Donderdag 7/14/21/28 Galm sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 
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                                                     Hotel “De Osswa 
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!!!! 

   De Ossewa voor een feest zonder spijt!!!!!! 
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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 ledenadministratie    Ton Ouwehand                               3618638 

Bestuurslid activiteiten      Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Berichten maandblad:      Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Adviesraad Sociaal Domein/koken    Ton Donders    3614981 
 
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 

Dick van der Gugten      071-8884884 gugten1947@gmail.com 

Berend Ike        071-3612370 berend.ike@gmail.com 

Ouderenadviseurs:  

Ton Donders  Coördinator    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 

Web-master: 

   

Henriëtte van der Gugten     071-8884884 ANSV.secretaris@gmail.com 

Webadres:        WWW.ANSV.NU 

Facebook  pagina: 

Coty Hamburger   Facebook pagina ANSV Noordwijk: ANSV.facebookpagina@ gmail.com. 

 

Heeft u foto’s. nieuwtjes of tekst? Coty Hamburger wil uw nieuwtjes graag ontvangen op het volgende 

emailadres: ANSV.facebookpagina@gmail.com voor plaatsing op de facebookpagina. 

de facebookpagina..  

Ledenadministratie:   

Ton Ouwehand   Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout    071-3618638    floriston@hetnet.nl  

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie 
 

Reiscommissie: 
 

Olga Klene       06-23860772  olga17@xs4all.nl 

Uw inschrijving ontvangt Olga graag, indien mogelijk, per mail. 

De kosten voor deze gezellige bustocht kunt u voldoen op maandag 21 augustus, zij is dan vanaf 10 uur  

tot twaalf uur in het Trefpunt.  

 
 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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Het ziet er prachtig uit, zee en strand en een diep blauwe hemel 

 

 


