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Uitvaartverzorging
Begraven-cremeren

Banketbakken is een vak
Dat proeft u bij George Vis

Prins Bernhardstraat 49
Noordwijk
Tel. 071-3612974

Admiraal-de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.

Albert van den Berg
Zoutmanstraat 37
Telefoon: 071-3616889
2202 LM Noordwijk Fax: 071-3624774

Krijn van der Bent
Keurslager

Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel.

Ma t/m Do 07.00-17.30
Vrijdag
07.0018.30
Zaterdag

Verstand van lekker vlees.
Probeer eens een maaltijd uit ons uitgebreide
Assortiment aan kant en klare maaltijden.

07.014.00
Vanaf 11 uur gebakken vis.

Meat ~~Meals

Gratis parkeren !!

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

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

De Verfspecialist F.C. Lassooy

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk
tel. 071-3613558

St Jeroensweg 20, 2201 NZ Noordwijk
Telefoon 071-3612352
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Fijne, gezellige en goede kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2018 wensen u de dames Aad Passchier,
Henriëtte van der Gugten en Hennie Meeuwenberg

en de heren Ton Brakhoven,Cees Hamburger,
Ton Donders, T. Ouwehand
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Van de bestuurstafel
Aan het einde van het jaar, beste mensen,
kijken we graag nog eens terug op het afgelopen jaar. Daarbij kunnen we vaststellen dat het op het terrein van de activiteiten goed gaat. Hoewel er helaas beëindigd
zijn, hebben we ook nieuwe ontwikkelingen te melden.
Nieuw is
het knutselen onder leiding van
Melinda
Meere.
Vooral de
workshop begin november
was succesvol.
De hele dag werden mooie kerstkaarten
gemaakt. Leuk natuurlijk om zo’n mooie
kaart op te sturen naar je dierbare familieleden.

Elders in dit
blad vindt u
meer informatie. Op deze foto ziet u dat fotograferen ook
goed is voor
het bewegen.
Om een mooie
of leuke foto te maken moet je jezelf in
allerlei bochten wenden.
Tijdens de herfstvakantie kon u een bezoek brengen aan de rommelmarkt, hoewel de belangstelling niet bijzonder groot
was, waren we voor zo’n eerste keer, best
tevreden.
Tot slot wordt op initiatief van ANSV een
DBO-activiteit in januari opgestart, namelijk een cursus Windows 10. Deze wordt
op dinsdagavond gegeven in het Trefpunt.
Momenteel zijn er zoveel inschrijvingen
dat er voorlopig geen plaats is voor nieuwe deelnemers.
Mocht u zelf nog ideeën hebben voor een
nieuwe activiteit, neem dan even contact
op met een bestuurslid. Mogelijk dat er
leuke ideeën ingebracht worden.

Tijdens de zomermaanden werden flink
wat foto’s gemaakt en ingezonden voor de
fotowedstrijd. De fotowedstrijd was toegankelijk voor alle senioren en dat was in
de inzendingen wel te zien. Veel onbekende inzenders maar ook enkele ANSVers.
Het zou natuurlijk leuk zijn wanneer er wat
meer interesse komt van onze leden voor
dergelijke activiteiten. En dat kunt u tonen
door deel te nemen aan de fotowedstrijd
met item “winter”.

Wat ons wel zorgen baart is de belangen
behartiging. Het zou goed zijn als jonge
senioren zich geroepen voelen zich te bekwamen tot ouderenadviseur of belastinginvuller. Heeft u interesse, meldt dit
dan aan een bestuurslid.

Hennie Meeuwenberg, voorzitter
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Samen koken en eten
In het Trefpunt
Na de boerenkool stamppot met worst
op maandag 6 november j.l gaan we
weer koken op maandag 4 december a.s.
een dag voor Sinterklaas. Wij nodigen de
ANSV leden die zich eenzaam voelen of
alleen zijn weer uit om een vorkje te komen meepikken.
Daar het een dag voor pakjesavond is
schotelen wij u een verrassingsmenu

Maandag 4 december 2017
aanvang 12.00 uur
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Kosten

: ZwartePiet verrassing
: Supriseschotel
: Zoetigheid
: €5

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u tijdig op te geven i.v.m. het kopen van de benodigde boodschappen. U kunt dit doen door een briefje in de brievenbus van het Trefpunt/
Wieken te doen, of een telefoontje of mailtje naar Ton Donders
Telnr.: 071-3614981 / 06-17618703
E.mail: ton.donders@casema.nl

KERSTLUNCH
DONDERDAG 21 DECEMBER 2017
De dagen voor de Kerst zijn donker en koud
maar als je naar buiten gaat merk je dat niet
omdat je haast overal lichtjes ziet
in vrolijke kleuren, zilver en goud
een lantaarntje dat in de vensterbank staat
een lamp met wat linten en groen
een ster voor het raam die je aan kunt doen
het is niet zo donker en koud meer op straat
als je langs al die lichtjes gaat

Aan een lang gedekte tafel in kerstsfeer kunt u weer genieten van een heerlijke lunch.
De kerstlunch zal bestaan uit: Soep / luxe broodjes met beleg / koffie-thee-melkkarnemelk. De lunch begint om twaalf uur tot ca half twee. Aanmelden voor maandag
18 december 2017 d.m.v. onderstaand aanmeldingsformulier
De kosten voor de Kerstlunch zijn € 5,-. Bij aanmelden graag het bedrag voldoen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Inschrijfformulier kerstlunch
Naam:………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………..
Tel.nr:……………………………………………Aantal personen…………………Betaald…………………...
Formulier deponeren in de brievenbussen in de Wieken en het Trefpunt
t.a.v. Ton Donders
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Kerstbingo
Na overleg hebben wij besloten om dit jaar een kerstbingo te organiseren.
De belangstelling voor de kerstviering liep achteruit en
daarbij zijn in Noordwijk al veel initiatieven m.b.t. kerstvieringen. De gezelligheid tijdens de bingo, het samenzijn
in een kerstsfeer zal, hopelijk door u allen, op prijs worden gesteld.
Na de lunch begint de bingomaster om 14.00 uur met
de KERSTBINGO

KERSTBRUNCH
DINSDAG 26 DECEMBER 2017
TREFPUNT
Naar aanleiding van het succes op 2de Kerstdag 2016 en de 2de Paasdag 2017 gaan Aart en
ondergetekende namens ANSV weer een Kerstbrunch organiseren op dinsdag 26 december 2017. Wij nodigen alle senioren van ANSV die zich eenzaam voelen of alleen zijn, of die
voor de gezelligheid een vorkje mee willen pikken, uit om zich aan te melden voor deze
Kerstbrunch. Gezien het beperkt aantal plaatsen ± 40 personen en het doen van de benodigde boodschappen willen wij u vriendelijk verzoeken zich tijdig op te geven.
U kunt dat doen door onderstaande aanmeldingsbon in te leveren voor:
maandag 18 december( vol =vol)
Aanvang van de Kerstbrunch 12.00 uur. Einde Kerstbrunch uiterlijk 15.30 uur
De Kerstbrunch bestaat uit warme en koude gerechten o.a.
Diverse luxe broodjes
Diverse soorten beleg
Soep
Salades
Gebakken krieltjes
Pasta
2 Soorten warm vlees
Vis
Koffie/thee/melk/karnemelk
Nagerecht

2 gratis consumpties
Kosten 12,50

Inschrijfformulier
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Naam: ……………………………………………………………………………Aantal personen:………………………..
Adres:…………………………………………………...Tel. Nr.:………………………………………………………………..
Uw formulier inclusief de betaling in een envelop deponeren in de brievenbus van het Trefpunt of de Wieken t.a.v. Ton Donders.
6

Beddenspecialist

Verkade

Ruime keus in Seniorenbedden
Bedden

v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP
Noordwijk 071-361266

Specialist nl

www.beddenspecialist.nl/verkade

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, korting bij slager Konijnenburg en de Beweegschool.
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Rijbewijskeuring
Op maandag kunt u gekeurd worden in
de Wieken of het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te bereiken op 0715728434. Leden van een Ouderenbond,
betalen voor keuring klein rijbewijs
€ 20, groot rijbewijs (vrachtauto) € 30,00.

De Eigen verklaring is
ook te koop als papieren formulier bij de
meeste gemeenten.
Wij raden u aan vooraf
na te gaan of uw
gemeente de Eigen
Algemene regels vanaf 1 januari 2014
Verklaring aan de balie
voor rijbewijs B en A:
verkoopt. Meer inforJonger dan 60 jaar: Een rijbewijs vermatie: telefoonnumlengd voor uw 60e is 10 ja
mer 1400 of www.rijksoverheid.nl. Leden
ar geldig en u hoeft niet te worden gedie gebruikmaken van de rijbewijskeuringskeurd.
voordelen moeten zelf de papieren naar het
Tussen 60 en 65 jaar: Bij verlenging is dit CBR
rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring sturen. Om te voorkomen dat oudere autois niet nodig.
mobilisten onnodig op kosten worden geTussen 65 en 70 jaar: Het nieuwe rijbe- jaagd of tijdelijk zonder rijbewijs komen te
wijs is geldig tot 75 jaar; medische keu- zitten, heeft Regelzorg de 'keuringscheck'
ring is niet nodig.
ontwikkeld (www.keuringscheck.nl). Door
Tussen 70 en 75 jaar: Het verlengde rij- het invullen van slechts enkele gegevens
bewijs is
wordt duidelijk of het nodig is een keurings5 jaar geldig. Medische keuring nodig als formulier, de zogenaamde Eigen Verklaring,
het oude rijbewijs verloopt op of na uw aan te schaffen.
75ste verjaardag.
Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeu75 jaar of ouder: Het rijbewijs is 5 jaar
ring (deels) vergoed door uw zorgverzekegeldig;
raar.
medische keuring verplicht.
Informeer naar de mogelijkheden bij uw
Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar zorgverzekering (tussenpersoon) of kijk in de
geldig is vanwege een medische aandoe- voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig
ning of medicijngebruik blijft de rijbewijs- om in te dienen bij uw zorgverzekeraar
keuring bij verlenging verplicht. Ook
moet voor verlenging van een groot rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden.

Huwelijksjubilea.
Op 20 december zijn
de heer en mevrouw A.H.J. van den Wollenberg-van Rijn
Hyacinthstraat 72, 2201 BZ Noordwijk, 55 jaar gehuwd.
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Zie ginds komt de stoomboot
Herinnert u zich nog de dagen tussen 1950-1965
die aan het St Nicolaasfeest voorafgingen?. Als
kind was het voor mij het feest van het jaar. Je wist
niet wat je te wachten stond en je keek uit naar de
dag dat je cadeautjes zou krijgen. In het drukke
gezin als het onze hadden we die maand ook nog
diverse verjaardagen. Op 2 december was een van
mijn zusjes jarig en dan wist je dat die avond de
zwarte Piet langs zou komen om te strooien. We
moesten maar goed zingen dan kwam hij wel. Vol
spanning wachten wij dan af wat er ging gebeuren.
Hij kwam meestal via de keuken, of anders via de
gang. Dus wij hielden beiden deuren in de gaten.
Pa of ma hadden zich daar zo opgesteld dat geen
van de kinderen onverwacht de gang
of de keuken in zou gaan. En ja, daar
kwam die zwarte hand om de deur
en werd het snoepgoed de kamer
ingegooid. Wij allemaal over de
grond om dat op te rapen. Zo geruisloos als hij kwam, zo geruisloos was
hij ook weer verdwenen. Wij hadden
prima buren en tante Marian speelde die avond dan voor Pieterman. Dit heeft zij jarenlang gedaan toen wij op nr. 8 woonden. Via de
tuin, waar een tuinhek in zat, kwam zij via de keukendeur naar binnen. Als zij via de gang binnen
kwam dan stak zij haar arm door het voordeurraampje en kon zij de deur openmaken. Zo gemakkelijk ging het toen. Twee dagen later was onze
moeder jarig en was er de hele dag bedrijvigheid in
huis. De volgende dag waren de kinderen toch wel
een beetje zenuwachtig want wat zou de Sint brengen. Als wij dan op 6 december in kamer kwamen
stond de tafel vol met cadeautjes opgestapeld met
een briefje erbij voor wie het was. Leoniek had een
winkeltje gevraagd. Zij
had het gezien bij Timmermans in de Kerkstraat. Zij was daar helemaal weg van.Wat viel
dat tegen dat het er niet
bij stond op tafel.
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Ja zei ma “Het was uitverkocht volgens St Nicolaas, dus zij kreeg iets anders. Toen zij de dag
erna in de Kerkstraat kwam om bij Timmermans te gaan kijken, stond daar het
winkeltje dat zij zo graag had willen
hebben. Zij begreep er niets van.
Het was niet uitverkocht, waarom
had zij het niet gekregen?. Als kind
begrijp je niet dat een te duur cadeau niet ging. Er waren nog meer
kinderen die het een en ander gevraagd hadden.
Te dure cadeaus ging nu eenmaal
niet. Ieder kreeg ook een chocoladeletter, maar
moeders had een grote trommel en daar verdween al het snoepgoed in.
Geen van ons haalde het in zijn hoofd om zo’n
letter alleen op te eten, er werd gewoon gedeeld en ieder vond dat prima. Bij opa Dirk Versteege, die in Huize Jeroen woonde, hadden wij
ieder jaar een feestelijke middag, want ook bij
hem was Sint Nicolaas langs geweest. Opa was
erg handig en had voor de vele kleinkinderen
(21) iets leuks. Kleurboeken met kleurpotloden , leesboeken. Hij maakte poppenbedjes en
karretjes. De bedjes werden door de nonnen van Huize Jeroen bekleed en er kwam
een popje in. Ook maakten zij borstplaat
en suikerbeesten. Dit alles verdween dus
ook in een grote trommel van ma zodat
wij niet al het zoete spul in een keer opaten.

Toen wij verhuisden naar nr. 12 hadden de
oudsten de leeftijd dat wij aan surprises gingen doen. Een lootje trekken met de naam
van degene waarvoor je je in moest spannen
.
om er iets leuks van te maken. Een leuk cadeautje met een passend gedicht.
Toen van een van mijn zusters de verloving
was uitgeraakt, maakte een van de andere
jongens een nieuwe vrijer en nam deze op
zijn bagagedrager mee. Toen hij boven
kwam vroeg Joop (10 jaar) waar die man gebleven was die achterop de fiets zat. Hij had
het toch duidelijk uit het raam gezien dat hij
iemand had meegenomen. Ja, maar hij is al
vertrokken en is niet meegekomen naar boven werd hem meegedeeld. (Wij woonden
boven de zaak). Toen later op de avond de
nieuwe vrijer tevoorschijn kwam was het
lachen geblazen om zijn verbazing. Hij had
het toch goed gezien.
Een van de andere vrijers maakte een keer
een surprise maar die was volgens mijn zuster niet goed ingepakt, de bovenkant stond open.
Dus maakte zij het dicht, zodat je
niet kon zien wat het was. Bij het
uitpakken van de surprise door
haar vriend, kreeg zij de schrik
van der leven.
Het was een aquarium met muizen erin. Als
zij dit had geweten. Ze griezelt er nog steeds
van bij de gedachten alleen al.
Ik moet nog steeds lachen om de gedichten
die ik toen kreeg. Daarvan wil ik er een bij
doen. Het is er een uit 1966 toen het feest
van Sint Nicolaas nog echt een feest was en
niet zoals als nu een die voorbij wordt gestreefd door de Kerstman. Met een gedicht
tijdens St Nicolaas kon je dingen op een humoristische manier zeggen die je bij het
Kerstfeest niet zou doen.

’s Morgens vroeg al begint het spektakel.
An moet gewekt worden en dat gaat met veel gekakel.
Heel het manvolk komt in touw,
Om An te wekken voor dag en dauw.
Voorop loopt pa met een glas nattigheid
En ma brult, “maak toch geen narigheid”.
Dan zegt Joop, “pa laat mij maar porren”.
En An sch….t zo wat in haar lorren.
Daar ligt ze dan, in haar nachtgewaad
Als maar brullend “Ik kan niet slapen van al dat gepraat!
Sodemieter toch op, wat doen jullie hier
Ga toch naar beneden klier”!
Als ze dan een beetje bijgekomen is
Gaat ze naar beneden en neemt plaats aan de rijkversierde dis.
Van alles wordt haar voorgezet
En aandachtig wordt er opgelet dat ze wel genoeg eet
En haar kopje thee met beschuit niet vergeet.
Zo tegen een uur of kwart over negen
Gaat ze even een plasje plegen
Dan komt het aankleden want dan zegt pa
“dat zou je wel willen, maar je krijgt je broek
vast niet alleen over je puntbillen”.
Toch vindt ze hem aardig, al plaagt hij haar
graag,
En met opgeheven hoofd tuft ze voor hem
naar de bank als hij daarom vraagt.
Hier heb je iets in je schoen wat je te pas komen kan
Je hebt het gekregen van ……………..

Anneke van Ruiten – Versteege
November 2017
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Brandveiligheid ook tijdens
De feestdagen
Ook als u thuis de feestdagen doorbrengt, doet
u er goed aan eens stil te staan bij de evt. risico’s op brand. Door eenvoudige maatregelen
kunt u ervoor zorgen dat uw feest thuis veilig
verloopt.
Versiering
Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt
de risico’s bij brand. Op verpakkingen kunt u
zien of de versiering brandveilig is. Hang versieringen langs en aan de plafonds zo op dat er
niemand tegenaan kan lopen. Zorg er ook voor
dat versieringen niet in aanraking komen met
verlichting en apparaten die warm worden.
Hang de versiering op met ijzerdraad, dan valt
het bij brand niet snel naar beneden. Gebruik
geen natuurlijk dennengroen. Dat is zeer brandbaar, zeker als het droog is.
Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting. Bijvoorbeeld met een KEMA-keur. Controleer voor het gebruik of de bedrading niet is
beschadigd. Gebruik een gaaf en goed passend
verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand
erover kan struikelen. Plak bekabeling die over
de vloer loopt met stevige plakband(tape) goed
vast. Rol kabelhaspels helemaal af. Deze worden
anders warm, waardoor brand kan ontstaan.
Verleng een verlengsnoer nooit met een ander
verlengsnoer. Let erop dat verlichting die warm
wordt niet dichtbij licht ontvlambare materialen
wordt gebruikt. Schakel de verlichting altijd uit
wanneer u weggaat of gaat slapen.
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Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op
een vlakke ondergrond. Gebruik geen
houders van plastic, hout of ander
brandbaar materiaal. Zet kaarsen niet
te dicht bij een warmtebron, zoals op
de vensterbank. Door warmte kunnen
kaarsen week worden en ombuigen.
Zet kaarsen ook niet te dicht bij andere
brandbare materialen, zoals gordijnen.
Zorg dat kaarsen buiten het bereik van
huisdieren blijven en laat ze nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet
voor een paar minuten. De kaarsen in
kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet u dat toch, laat de kaarsen
dan niet te ver opbranden en zet het
kerststukje in het
zicht. Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor
olielampen en
andere branders.

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom. Wanneer u toch kiest
voor een natuurlijke boom, zet deze
dan in de verste hoek van de kamer. Dit
gezien vanaf de uitgang van uw kamer.
Zet de boom niet in de loop-of vluchtroute. Zo voorkomt u dat u bij een calamiteit ingesloten raakt. Zorg er voor dat
de boom goed stevig staat en niet gemakkelijk omvergelopen kan worden.
Zet de boom ook niet te dicht bij de
gordijnen of andere brandbare materialen.

Om te zorgen dat de boom minder brandbaar
is, moet de boom vocht kunnen vasthouden.
Kijk bij de koop of er geen groene naalden uitvallen. Dit kunt u testen door een paar keer met
de boom op de grond te tikken. Zaag 3 centimeter van de stam af en plaats de boom in een
houder waarin deze 5 centimeter onder water
kan staan. Vul het reservoir dagelijks bij met
water .Koop in ieder geval een boom die niet te
groot is voor uw kamer en gebruik nooit echte
kaarsjes in de boom. Een moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel doen
veranderen.
Veilig koken
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de
vlam in de pan slaat. Dat komt doordat de pan
te heet wordt of voedsel in de pan droog kookt.
Denkt u bij het koken aan het volgende:

Blijf bij de pan

Gebruik een kookwekker om te voorkomen
dat voedsel droog
kookt. Mocht u de keuken toch even verlaten,
neem dan de kookwekker mee.

Houd brandbare spullen zoals pannenlappen, keuken-en theedoeken op veilige afstand van het fornuis.

Als de vlam toch in de pan slaat
1. Draai onmiddellijk het fornuis uit
zodat de pan niet nog heter
wordt
2. Schuif een deksel over de pan,
zodat er geen zuurstof meer bij
kan. Schuif het deksel altijd van u
af.
3. Laat het deksel op de pan liggen
4. Zet de afzuigkap uit
5. Laat de pan afkoelen en haal het
deksel er niet af
6. Ga nooit met de pan lopen. U
kunt brandwonden oplopen
7. Blus nooit met water. Met brandende olie of vet veroorzaakt
water een enorme steekvlam
Wanneer er toch brand uitbreekt
Mocht er ondanks alle maatregel toch
nog iets misgaan, handel dan als
volgt:

Blijf kalm

Waarschuw de overige aanwezigen

Vlucht

Houd deuren en ramen gesloten
en sluit deuren acht u

Blijf bij rookontwikkeling dicht
bij de grond

Bel-nadat u gevlucht bent –
direct 112
Ton Donders
Ouderadviseur ANSV

Bericht van overlijden.
De afgelopen maand zijn ons de volgende leden ontvallen:
Dhr. A. Broertjes

van Panhuysstraat 1,

2203 JN Noordwijk

Mevr. A. Plug-Vink

Groot Hoogwaak

2202 TJ

Mevr. C.G. Meeuwenoord

de la Bassecour Caanstraat 75

1,

Noordwijk

2201 NC Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Start van een nieuwe computercursus Windows 10
U hebt in dit blad al eerder kunnen lezen dat
op initiatief van ANSV door het DBO een cursus Windows 10 opgestart gaat worden.
Er waren veel aanmeldingen van leden van de
Ouderenbonden die via het blad Leef zich hadden opgegeven voor een dergelijke cursus. Om
deze mensen niet teleur te stellen hebben wij
actie ondernomen om een instructeur te vinden die dit op zich zou willen nemen. Daar zijn
wij uiteindelijk in geslaagd

De eerste cursus
begint op
woensdag 11 januari en zal uit
6 a 7 lessen bestaan. De cursusavonden beginnen om acht uur
en gaan ca anderhalf uur duren.
Tussentijds krijgen de cursisten een kopje
koffie aangeboden.

Het moet de cursisten duidelijk zijn dat
oefening kunst baart met andere woorden als u de behandelde stof veel thuis
gaat oefenen zal deze cursus u veel voldoening geven.
Om te voorkomen dat we nu nieuwe
aanmeldingen krijgen, op dit moment is
de cursus vol.

Uiteraard zijn we van plan om na de
eerste cursus meerdere computercursussen te gaan verzorgen. In de volgende De Senior zullen wij u daar verder
over informeren.

Plaatje uit de oude tijd.
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Uit de praktijk van notariskantoor Kruis-Sweere te Noordwijk
Afgelopen maand bezochten maar liefst zes stellen mijn
kantoor voor het opmaken van huwelijksvoorwaarden
vóór het huwelijk. Daarbij kwamen verschillende issues bij
meerdere stellen ter sprake. Daarom deze maand een kleine uitdieping van deze (belangrijke) punten.
Er schijnen veel mensen te denken dat het maken van huwelijksvoorwaarden per 1 januari 2018 niet meer nodig is.
Dit is in de politieke media zo nu en dan ook gesuggereerd. Dit is allerminst het geval. Iedereen die na die datum trouwt, heeft het regime van de beperkte gemeenschap, in plaats van de algehele gemeenschap van goederen, die geldt voor alle huwelijken (zonder) huwelijksvoorwaarden die vóór 1 januari 2018 gesloten zijn. Beperkt in de zin dat de huwelijksaanbrengsten, erfenissen
en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen blijven. Dat betekent dat mensen die tijdens het huwelijk met
een eigen bedrijf willen beginnen of mensen met kinderen
uit eerdere relaties wel degelijk huwelijksvoorwaarden
zullen moeten maken om niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Zonder huwelijksvoorwaarden
moet na echtscheiding (ouderdoms)pensioen worden verrekend. Dit kan in huwelijksvoorwaarden worden uitgesloten. Wilt u om fiscale redenen bij overlijden toch afrekenen alsof er een gemeenschap van goederen was? Geen
probleem, er kan in de huwelijksvoorwaarden een finaal
verrekenbeding worden opgenomen.
Wilt u na 1 januari 2018 toch de algehele gemeenschap
van goederen? Bijvoorbeeld om allerlei bewijsproblemen
in geval van echtscheiding te voorkomen? Ook dat kan in
huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd

Twee van de zes stellen zijn huwelijken tussen een Nederlander en een buitenlandse
vrouw. Het is van belang dat beide aanstaande echtelieden de huwelijksvoorwaarden volledig begrijpen. Er moet dus voor de
buitenlandse dames een vertaling in de
moedertaal gemaakt worden van de huwelijksvoorwaarden. Voor niet zo'n gangbare
talen is het soms moeilijk een vertaler te
vinden. Zorg dus dat u ruim voor het huwelijk één en ander in gang zet! Als de buitenlandse dame zelf de akte wil tekenen, moet
er een tolk bij het passeren van de akte
aanwezig zijn. Zodat deze vragen van de
betreffende dame aan mij, en mijn vragen
aan de toekomstige bruid, kan vertalen. Indien de buitenlandse dame niet zelf de akte
komt tekenen moet er een volmacht in de
moedertaal gemaakt worden, die alle bepalingen van de huwelijksvoorwaarden bevat.
Zodat ze goed weet waarvoor ze tekent. De
handtekening moet ook in het buitenland
ten overstaan van een notaris of een andere autoriteit die bevoegd is tot legalisatie
van handtekeningen, getekend worden, zodat de handtekening nimmer ontkend kan
worden. De aanstaande bruidegom kan dan
alléén de akte komen tekenen. Namens de
vrouw tekent een medewerker van mijn
kantoor. Een huwelijk in het buitenland is in
Nederland geldig als het in de gemeente
Den Haag wordt geregistreerd.

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

Bericht voor de bezorgers van het maandblad.
In de maand december wordt er geen blad bezorgd. Het volgende blad staat dan op
29 januari in de tassen weer klaar in de gang.
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Activiteiten
Datum

december 2017 ANSV en
Activiteit

Alle werkdagen
Alle werkdagen
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Maandag

niet op di. mo

Biljart inloop / soos

Maandag

Dag

DBO
Accomm.

Tijd

Org.

10 tot 17 u.

10.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.30
13.30
13.30
13.30
9.30
9.30

DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO

1-8-15/22.
1/8/15.
1-8-15.
8/22.
1/8/15.
22. Kerstdrive
2/16.
2/16.
4/11/18.
4/11.

Wieken
Biljart inloop / soos
Trefpunt
Franse conversatie groep 2
Wieken
Omgaan met teblets
Wieken
Computer/laptop ondersteun. Wieken
Samen eten
Wieken
Bridge "Oudt Noordwijck"
Trefpunt
Bridge "Oudt Noordwijck"
Trefpunt
Klaverjassen
Trefpunt
Biljart inloop / soos
Trefpunt
Computer inloop
Trefpunt
Schilderen/aquarelleren
De Wieken

11.

Vergadering DBO

Trefpunt

10.00

DBO

11.

Damesbingo

Wieken

20.00

DBO

Maandag

4.

Samen koken

Trefpunt

10.30

ANSV

Maandag

4.

Samen eten.

Trefpunt

12.00

ANSV

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

4.
4/18.
11.

12.

Schilderen/aquarelleren
Kunstgeschiedenis groep 1
Kunstgeschiedenis groep 2
Knutselmiddag
Damesbingo
Competitie biljart
Fotografie

Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
De Wieken
Wieken
Trefpunt

13.30
14.00
14.00
14.00
20.00
09.30
10.00

DBO
DBO
DBO
ANSV
DBO
ANSV
ANSV

19.

Literaire leeskring

Wieken

10.00

DBO

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

5/12/19.
5-dec

Franse conversatie groep 1
Handwerken

Wieken
Trefpunt

10.00
13.30

DBO
ANSV

5.

Aquarelleren

Trefpunt

13.30

DBO

Dinsdag

5/12/19.

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Dinsdag

5/12/19.

Country Line Dance

Wieken

19.30

DBO

Woensdag

Postzegel ruilmiddag

De Wieken

13.30

ANSV

Woensdag

6.
13.

Bloemschikken

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

6/13/20.

Tafeltennis

Hs ter Duinweg

10.00

DBO

Woensdag,

1/8/15/22/29

Bridge voor beginners

Trefpunt

10.00

DBO

Woensdag,

6/13/20.

Bridge "Oudt Noordwijck"

Wieken

13.30

DBO

Woensdag,
Woensdag
Woensdag
Donderdag

6/13/20.
6/13/20.
6/13/20.

Klaverjassen, sjoelen, koersb.
Wandelvoetbal
Volksdansen
Bridge "Oudt Noordwijck"

Trefpunt
Sportpark SJC
Trefpunt
De Wieken

13.30
14.30
14.45
09-00

ANSV
DBO
DBO
DBO

Donderdag

7/14/21.

Donderdag

7/14/21.

Gymnastiek
Klaverjas competitie

Trefpunt
De Wieken

10.30
13.45

DBO
DBO

Donderdag

21.

Kerstlunch, aanmelden a.u.b.

Trefpunt

12.30

ANSV

Donderdag

21.

Kerstbingo

Trefpunt

14.00

ANSV

Donderdag

7/14/21.

Galm sportstimulering

Stijntjesduinstr.

19.00

DBO

Donderdag

21.

Bowling

N'hout

14.00

ANSV

Donderdag

28.

Opa/Oma bingo

Trefpunt

14.00

ANSV

11.
5/12/19.

7/14/21.
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Dag
Alle werkdagen
Alle werkdagen

Activiteiten
januari 2018 ANSV en
Datum
Activiteit

DBO
Accomm.

niet op di. mo

Wieken
Trefpunt

Biljart inloop / soos
Biljart inloop / soos

Tijd

Org.

10 tot 17 u.

10.00

DBO
DBO

Maandag

8/15/22/29.

Computer inloop

Trefpunt

9.30

DBO

Maandag

8/15/22/29.
8.
15.

Schilderen/aquarelleren
Vergadering DBO
Samen koken

De Wieken
Trefpunt
Trefpunt

9.30
10.00
10.30

DBO
DBO
ANSV

15.
8/15/22/29

Samen eten.
Schilderen/aquarelleren

Trefpunt
Wieken

12.00
13.30

ANSV
DBO

Trefpunt
Trefpunt
Trefpunt
De Wieken
Wieken
Trefpunt
Wieken
Wieken
Trefpunt
Wieken
Wieken
De Wieken
Trefpunt
Hs ter Duinweg
Trefpunt
Wieken
Trefpunt
Sportpark SJC
Trefpunt
Trefpunt
De Wieken
Trefpunt
Trefpunt
Stijntjesduinstr.
N'hout
Trefpunt
Wieken
Wieken
Wieken
Wieken
Trefpunt
N'hout
Trefpunt
Trefpunt

14.00
14.00
14.00
20.00
09.30
10.00
10.00
10.00
13.30
13.45
19.30
13.30
10.00
10.00
10.00
13.30
13.30
14.30
14.45
20.00
09-00
10.30
14.00
19.00
14.00
14.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.30
14.00
13.30
13.30

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

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag,
Woe nsdag,
Woensdag,
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

18 (gasrspr)15+22
18 (gasrspr)15+29
15.
8.
2/9/16/23/30.
9.
16.
2/9/16/23/30
9/16/23/30
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
3.
10.
3/10/17/24/31.

Kunstgeschiedenis groep 1
Kunstgeschiedenis groep 2
Knutselmiddag
Damesbingo
Competitie biljart
Fotografie
Literaire leeskring
Franse conversatie groep 1
Aquarelleren
Competitie klaverjassen
Country Line Dance
Postzegel ruilmiddag
Bloemschikken
Tafeltennis
Bridge voor beginners
3/10/17/24/31
Bridge "Oudt Noordwijck"
3/10/17/24/31
Klaverjassen, sjoelen, koersb.
3/10/17/24/31
Wandelvoetbal
3/10/17/24/31
Volksdansen
10/17/24/31
Cursus windows 10.
4/11/18/25.
Bridge "Oudt Noordwijck"
4/11/18/25.
Gymnastiek
11/25.
Bingo
4/11/18/25.
Galm sportstimulering
26.
Bowling
28.
Opa/Oma bingo
5/12/19/26.
Franse conversatie groep 2
Deze maand niet
Omgaan met teblets
Deze maand niet Computer/laptop ondersteun.
12/26.
Samen eten
5/12/19/26.
Bridge "Oudt Noordwijck"
26.
Bowling
13/27.
Klaverjassen
13/27.
Biljart inloop / soos



Galmsport-stimulering

Gymzaal Stijntjesduinstraat



TOV gebouw Achter Maria ter Zee kerk, Huis ter Duiinstraat



Informatie activiteiten ANSV tel. 071-3614198



Informatie receptie Het Trefpunt en De Wieken 071-7114334
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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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………….

Datum: ……………………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------————————————

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (DrieBondenOverleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente of
de betrokken instanties.
Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats besproken worden.
Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruikt u dan a.u.b. de achterkant van dit formulier.
Het formulier kunt u inleveren bij Ton Donders, ook bij activiteiten aan een aanwezig bestuurslid.
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg
Secretaris: Henriëtte van der Gugten
Penningm.:Ton Brakhoven

3614198
8884884
06-51562062

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
info@ansv.nu
ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid Lief en Leed
Noordwijk Binnen:
Bestuurslid Lief en Leed
Noordwijk Zee
Bestuurslid Wonen:
Bestuurslid ledenadministratie
Bestuurslid activiteiten
Berichten maandblad:
Adviesraad Sociaal Domein/koken

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

3614198
3688627
3619954
3618638
3688627
3614198
3614981

Medewerkers: Belastinginvullers:
Tiny van den Wollenberg Coördinator:
Froukje Vriezema
Ton Ouwehand
Cees Hamburger
Dick van der Gugten
Berend Ike

071-3621132
071-3616043
071-3618638
071-3619954
071-8884884
071-3612370

cvdw@ziggo.nl
mevr_f_vriezema@ziggo.nl
floriston@hetnet.nl
cecohamburger@hotmail.com
gugten1947@gmail.com
berend.ike@gmail.com

Ton Donders
Coördinator
Tiny van den Wollenberg
Cees Hamburger
Hennie Meeuwenberg

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

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

Ouderenadviseurs:

Web-master:
Henriëtte van der Gugten
Webadres:

071-8884884
ANSV.secretaris@gmail.com
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.

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, korting bij slager
Konijnenburg en de Beweegschool.
Werd u in september lid dan betaald u €10.-, een echtpaar betaald dan €15.22
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