Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

Februari 2017
Jaargang 2

Inhoud:

Pagina

Inhoud

Pagina

Bestuurstafel
Notaris
Info Vuurtorenpas
Dagtocht november
Belastingaangifte
Oranjeconcert
Medewerkers gevraagd
Rijbewijskeuring

3.
4.
5.
6.
9+10.
10.
10.
11.

Sint feest
Biljart competitie
Samen koken
Agenda
Contributie 2017
Samenstelling bestuur
Klachtenformulier

12.
12.
13.
14.
13.
15.
16+17

2

Van de bestuurstafel
Halverwege januari moet het blad voor de
maand februari weer klaar zijn en dus starten we vlak na de feestdagen aan de nieuwe uitgave van
ons blad “De Senior”.
Tijdens de sombere donkere dagen voor de kerst
moesten de lampen soms om
vier uur al aan. Er zijn mensen die daar
slecht tegen kunnen en soms ook gedeprimeerd raken maar gelukkig gaan de dagen
de komende weken lengen. Waardoor de
stemmingen verbeteren en de ondernemingslust toeneemt. Maar het donkere
weer mocht u de afgelopen maanden niet
weerhouden om naar Het Trefpunt of De
Wieken te gaan.
In deze accommodaties werden eind november en december veel activiteiten georganiseerd. Met name het kerstdiner was
een groot succes, 40 personen die verwend
werden en met elkaar een gezellige
middag hadden.
Daarvoor dank aan
de medewerkers die
dit mogelijk maakten .
Elders in dit blad kunt u een aantal verslagen lezen betreffende deze activiteiten.
Maar ook de activiteiten voor de komende
maanden zijn belangrijk.
Dan vooral de eerste jaarvergadering welke
gehouden zal worden op 9 maart. Schrijf de
datum alvast in uw ANSV-agenda.

Na de jaarvergadering worden er vier ronden bingo gespeeld. Het is mogelijk dat de
bingo later afgelopen is en u dus wat later
naar huis gaat, bestel de taxi dus niet eerder dan half vijf.
Ook is het de bedoeling om plannen uit te
werken voor een voorjaarstocht. Heeft u
ideeën of wensen laat het ons weten. Mogelijk kunnen we er iets aan doen om uw
wensen te vervullen.
In dit blad vindt u ook goed nieuws zoals
b.v. op pagina 5 in een artikel betreffende de
Vuurtorenpas.
Korting die u bij drie verschillende ondernemers
kunt krijgen door gebruik te
maken van uw Vuurtorenpas. Het bezit van de Vuurtorenpas loont zich dus op deze wijze.
Kort geleden is er een nieuwe organisatie
gestart met het verlenen van huishoudelijke
hulp. Mogelijk zijn er ontwikkelingen die u
niet prettig of zelfs onjuist vindt. Heeft u
klachten over voorzieningen die u ontvangt in
het kader van de WMO dan verzoeken wij u
om dit formulier in te vullen. Het formulier
kunt u ingevuld deponeren in de brievenbus
in het Trefpunt of De Wieken.

U zult zich mogelijk bij het lezen van ons lijfblad afvragen welke personen die mooie foto’s maken die op de voor- en laatste pagina
worden afgedrukt. Dat zijn producten van enthousiaste medewerkers, Cees Hamburger
en Henriëtte van der Gugten, soms ook van
creatieve familieleden die graag foto’s maken. Fijn dat wij jullie foto’s mogen gebruiken
Hennie Meeuwenberg, voorzitter

Bericht voor de bezorgers van het maandblad:
Het volgende maandblad staat op maandag 24 februari 2017 voor u klaar in het Trefpunt
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Allereerst wens ik iedereen een heel gezond, gelukkig en succesvol 2017 toe!

en de andere helft (€ 75.000) de nalatenschap.

De laatste maanden van 2016 waren er bij mij op

rechtigd zijn echtgenote Hij heeft nooit recht op

kantoor relatief meer boedels (nalatenschappen) en

spullen (huis, auto, meubelen enz.) maar heeft

testamenten dan in andere jaren, waar in december

bij een beroep op zijn legitieme portie alleen een

meestal de nadruk ligt op schenkingen en onderne-

vordering in geld op de nalatenschap (de erfge-

mingsrecht. Opvallend was ook dat herhaaldelijk de

namen) ter grootte van de helft van zijn versterf-

legitieme portie naar boven kwam. Zowel bij boedels

erfdeel. Echtpaar T is gehuwd in gemeenschap

waar mensen al onterfd waren in het testament van

van goederen, en heeft een huis met overwaar-

erflater, als bij testamenten waarin mensen zich af-

de van € 100.000 en € 50.000 op de bank. Als

vroegen of onterving van een kind een optie zou zijn.

de heer T komt te overlijden, is de helft (€

Met alle vragen, teleurstellingen en misverstanden

75.000) van zijn vrouw omdat ze in gemeen-

van dien. Vandaar dat ik het deze maand eens over

schap van goederen gehuwd zijn, en de andere

de legitieme portie wil hebben. De legitieme portie is

helft (€ 75.000) de nalatenschap. In deze nala-

het wettelijk deel waar kinderen uit de nalatenschap-

tenschap zijn volgens de wet gerechtigd zijn

pen van hun ouders minimaal recht op hebben. Te-

echtgenote en 2 kinderen, ieder voor 1/3 gedeel-

genwoordig is dat altijd de helft van het versterferf-

te ofwel € 25.000. Als K1 bij testament is onterfd,

deel. Het versterferfdeel is dat wat je volgens de wet

en hij doet een beroep op zijn legitieme portie,

gehad zou hebben als er géén testament was. Niet

heeft hij dus een vordering van € 12.500 op zijn

alle landen kennen een legitieme portie. Bijvoorbeeld

moeder en K2, de andere erfgenamen. K1 heeft

Duitsland wel (Pflichtteil), maar Groot-Brittannië niet.

niets te maken met de verdeling van de nalaten-

Een voorbeeld ter verduidelijking. De heer en me-

schap en ook een verklaring van erfrecht kan

vrouw T hebben 2 kinderen K1 en K2. Met K1 is al

zonder zijn medewerking opgesteld worden. Hij

jaren geen contact. De kinderen van K1, hun klein-

is immers geen erfgenaam. Het is verstandig om

kinderen, hebben ze nooit gezien. De heer en me-

in het testament de opeisbaarheid van de legitie-

vrouw T willen naast elkaar, K2 tot enig erfgenaam

me portie uit te stellen tot na het overlijden van

benoemen en dus K1 onterven. "Kan dat wel dan,

de langstlevende ouder. Als het de bedoeling is

onterven?" vragen sommigen zich af. Ja dat kan. In

dat de kleinkinderen ook niet erven, moeten ook

de letterlijke zin van het woord: K1 wordt geen erfge-

die uitgesloten worden anders komen ze bij

naam, en zal dat ook niet worden als hij een beroep

plaatsvervulling op. Overigens hebben kleinkin-

doet op zijn legitieme portie. Hij heeft nooit recht op

deren die bij plaatsvervulling voor hun overleden

spullen (huis, auto, meubelen enz.) maar heeft bij

ouder in de nalatenschap van hun grootouders

een beroep op zijn legitieme portie alleen een vorde-

opkomen, dezelfde rechten terzake van de legi-

ring in geld op de nalatenschap (de erfgenamen) ter

tieme portie als hun ouder. "Heb je dan altijd

grootte van de helft van zijn versterferfdeel. Echtpaar

recht op de legitieme portie?" Niet altijd, als je

T is gehuwd in gemeenschap van goederen, en heeft

onwaardig bent niet. Maar onwaardig word je

een huis met overwaarde van € 100.000 en € 50.000

alleen als je veroordeeld bent wegens een zwaar

op de bank. Als de heer T komt te overlijden, is de

misdrijf jegens je ouders (moord of poging daar-

helft (€ 75.000) van zijn vrouw omdat ze in gemeen-

toe of vervalsing van het testament). Dat komt

schap van goederen gehuwd zijn,

gelukkig weinig voor.

In deze nalatenschap zijn volgens de wet ge-

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl
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Informatie voor Vuurtorenpashouders
Korting op de Vuurtorenpas in onze centra:

Ook bij Zwembad BinnenZee zijn er voordelen voor

“De Wieken” en “Het Trefpunt”.

Vuurtorenpashouders:

Onze leveranciers hebben voor 2017 een aantal

Tijdens WSN zwemmen op de dinsdagochtend is er

prijsverhogingen aangekondigd. Om de stan-

50 cent korting op koffie en thee.

daard consumptieprijzen in onze centra op een

Wordt er 10% korting gegeven op het ontbijtje, dat

acceptabel niveau te houden is besloten om

iedere 1e dinsdag van de maand vanaf 09.00uur

per 1 februari 2017 het huidige kortingspercen-

wordt aangeboden.

tage, bij betaling met de Vuurtorenpas, te verla-

gen met 5%. Dit betekent dat de standaard con-

5% korting op het abonnement

sumptieprijzen in 2017 niet verhoogd worden en

50% korting op het inschrijfgeld voor klanten

dat het kortingspercentage, bij betaling met de

van BinnenZee

Vuurtorenprijs, 20% wordt.

Adressen ondernemers:

Met ingang van 1 februari 2017 kunt u de

HEMA, Hoofdstraat 41,

Vuurtorenpas ook buiten

Slager Knijnenburg,

onze centra: “De Wieken” en “Het Trefpunt”

Sint Jeroensweg 6

gebruiken.

Zwembad BinnenZee,

Met de HEMA en met slager Knijnenburg is

Nieuwe Zeeweg 165

overeengekomen dat houders van de Vuurtorenpas

We zullen proberen om bij nog meer ondernemers

10% korting krijgen op vertoon van hun

in Noordwijk korting voor Vuurtorenpashouders te

Vuurtorenpasje. Dit is een mooie meevaller in

krijgen. U hoort daar nog over. Maar: “Als er één

deze dure tijd.

schaap over de dam is volgen er meer”, en……….

Bij de HEMA is de korting geldig in de horeca

we hebben er al drie!

en op afgeprijsde artikelen. Alleen niet geldig

Manager WSN,
Jos de Haas

op: fotoservice, fotoboeken, 3D printen, gordijnmaakservice, HEMA telecomproducten,

ontwerp-het-zelfartikelen (inclusief fiets), fietsen, de online gebakservice, cadeaukaarten,
de koffiekaart, de ijskaart en lekker weg.

Bericht van overlijden.
De afgelopen maanden zijn ons de volgende leden ontvallen:
December 2016:
Dhr. K.E. Meeuwenberg
Mevr. D. Schrier-Korbee

Hoofdstraat 1 G
de la Bassecour Caanstraat 83

2202 ES Noordwijk2201 NC Noorswijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Dagtocht november 2016
Op 29 november ging een
groep met een dagtocht naar
het tuincentrum Intratuin te
Ter Aar.
Om half-elf stond de bus klaar
voor vertrek. Brouwers Tours
had ons de VIP bus toebe-

deeld. Zeer comfortabel.
Na aankomst direct Intratuin
in. Met als eerst een prachtig
kerstdorp inclusief enkele verdwaalde zwarte pieten.Daarna een lange wandeling langs allerlei kerstartikelen, zoals kunst-

Omstreeks half vier de bus gingen we de

en natuurlijke kerstbomen, ballen in verschei-

bus weer in voor de thuisreis. In het Tref-

dene kleuren, kerstmannen enz.

punt aangekomen konden we aan een

Tussen de middag werden verrast op koffie of

sfeervol gedekte tafel plaats nemen. Eerst

chocolademelk met een broodje kroket of een

een lekker glas Gluhwein en daarna een

lekker stuk appeltaart. Na de rustpauze werd

heerlijk drie gangen diner. Voortreffelijk.

de route weer vervolgd.

Ongeveer zes uur was het einde van een
goed georganiseerde dagtocht.
Dit alles gedaan door Olga met als
hulp twee meester-koks: Ton en Aart.
De waarnemer.
P.S. In het voorjaar zal er weer een
dagtocht georganiseerd worden. Wij
verheugen ons erop. Wilt U ook mee,
houdt dan het maandblad in de gaten.

Op beide foto’s zijn miniaturen van winterse voorstellingen van diverse gemeenten in de omgeving van Ter Aar opgesteld. Deze miniaturen zijn elke winter in het tuincentrum te bewonderen.
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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
DOE UZELF NIET TEKORT, KIES VOOR THUISSUPPORT!
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2016
Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte
over 2016.

De termijn voor de aangifte wordt ook dit jaar weer
verlengd tot 1 MEI 2017, mede omdat de VIA
(Vooringevulde Aangifte ) slechts beschikbaar
is vanaf 1 maart 2017. Vóór 1 maart 2017 krijgt u
eventueel een brief van de Belastingdienst met
een nieuwe machtigingscode. Deze code heeft de
belastinginvuller nodig om uw gegevens te downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u deze brief
niet ontvangen hebben, dan vragen wij deze machtigingscode voor u aan.

Zoals ook vorige jaren bestaat de mogelijkheid
om de aangifte te laten doen door een belastinginvuller van de gezamenlijke lokale Ouderenbonden. Deze vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal gericht is
op de normale belastingaangiften voor ouderen.
In principe wordt deze service door de belastinginvullers tegen een (eventueel) kleine kostenvergoeding verleend. De doelgroep: leden van
de lokale Ouderenbonden en donateurs van
WSN, met een jaarinkomen tot € 35.000
(alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/
samenwonenden). Voor gemaakte onkosten
(vervoer, afdrukken, dongel, etc.) kan maximaal
€ 12 in rekening worden gebracht.

Via de computer kan ook in korte tijd worden uitgerekend wat u moet betalen of eventueel kunt terugkrijgen van de al ingehouden en/of betaalde
belasting en of u het correcte bedrag van zorg- en/
of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 2016
en uitgekeerd krijgt in 2017. Ook kan worden bekeken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding
gemeentebelasting en waterschapslasten.

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar
rechtstreeks telefonisch contact op te nemen
met een belastinginvuller uit onderstaande lijst.
De aangifte gebeurt op dezelfde manier als
voorgaande jaren, dus op een pc in De Wieken
of Het Trefpunt, ofwel bij u thuis of bij de belastinginvuller.

De Belastinginvullers van de Ouderenbonden in Noordwijk zijn:

Dam, C. van
Hamburger, C.A.M.
Hellemans, R.C.G.
Hoeven, J.F.M. van der
Ike, B.J.B.
Leeuwen, W. van

3611318
3619954
3620628
06-53632160

c.van.dam@casema.nl
cecohamburger@hotmail.com
Helle217@planet.nl
hansvanderh@casema.nl

Meer, A. van der
Meijers, H.
Meijvogel, T.
Ouwehand, F.T.
Vriezema, F.
Wollenberg, C. van den

Geen nieuwe klanten meer

Geen nieuwe klanten meer

3616163

wcevanleeuwen@ziggo.nl

3610604
3646037
3618638
3616043
3621132

hh. meijers@gmail.com
maybird@onlone.nl
floriston@hetnet.nl
Mevr_f_vriezema@ziggo.nl
cvdw@ziggo.nl

Wij zijn ook op zoek naar een aantal nieuwe collega’s. Heeft u interesse en/of ervaring in eenvoudige belastingaangiften en het helpen van uw medemensen, meldt u zich dan aan bij één
van onderstaande personen en gaat u eerst meelopen met een ervaren belastinginvuller van
onze club.
Berend Ike 071-3612370
Cees Hamburger 071-3619954
Hans van der Hoeven 06 – 53632160
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Belastinginvuller
bij de seniorenverenigingen in Noordwijk
De gezamenlijke seniorenverenigingen in

U wordt opgeleid tot zelfstandig invuller

Noordwijk verzorgen voor veel senioren in

van aangiften inkomstenbelasting en aan-

Noordwijk de inkomsten aangiften. Dit zijn

vragen toeslagen

senioren met een inkomen tot €35.000

De aspirant invullers worden eerst begeleid door ervaren invullers om uiteindelijk
zelfstandig aan de slag te kunnen.

voor alleenstaanden en € 50.000 voor een

echtpaar en/of samenwonenden. Deze

Iets voor u-jou? Wij informeren u graag.

service wordt verricht door een aantal vrij-

Informatie kan worden ingewonnen bij de
commissie Belastinginvullers van de gezamenlijke seniorenverenigingen t.w.:

willigers die hiervoor zijn opgeleid en kennis hebben vergaard.
Doordat het aantal vrijwilligers wat is afgenomen zijn we op zoek naar mensen
M/V die behalve medemenselijkheid ook

Berend Ike

071-3612370

Hans van der Hoeven

06-53632160

Cees Hamburger

071-3619954
***

wat hebben met cijfertjes en regeltjes.
***

Medewerkers gevraagd.
Oranje concert

Het komt geregeld voor dat er leden zijn die
vervoer zoeken naar het ziekenhuis.

De Hotels van Oranje hebben een geweldig

Geen naaste familieleden die de rit kunnen
verzorgen of de naaste familieleden kunnen
niet vanwege werkzaamheden.

idee gelanceerd. Men heeft het plan geopperd een concert te organiseren voor Noord-

Men meldt zich dan bij de receptiemedewerker met de vraag of er mogelijkheden zijn
dat men vervoerd kan worden.

wijkse ouderen . Voor jong en oud en betrokken Noordwijkers.
Aan dit concert werken mee Gemma van Eck,

Het is een aantal jaren inderdaad mogelijk
geweest. Er waren vrijwilligers die de rit wel
wilde maken. Uiteraard met vergoeding van
de gemaakte kosten.

Fred Butter en het Noordwijkse Keijnkoor.
De datum is 12 februari, de voorlopige tijden
zijn van 13.30 tot ca 16.00 uur.
Kaarten zijn eerdaags verkrijgbaar bij de re-

Het is prettig en geeft voldoening om iemand die hulp nodig heeft te kunnen helpen

ceptie van Het Trefpunt en De Wieken.

Heeft u gelegenheid en de wil om iets voor
een ander te doen, meldt u dit dan bij uw
bestuur of bij de receptie in het Trefpunt..

Houdt u de mededelingen in de vitrinekast in
de gaten want op dit moment zijn er nog geen
definitieve afspraken gemaakt.
10

Rijbewijskeuring
Op maandag kunt u gekeurd worden in de Wieken

Deze is tegen betaling verkrijgbaar via

of het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te

www.MijnCBR.nl. De Eigen verklaring is ook

bereiken op 071-5728434. Leden van een Ouderen-

te koop als papieren formulier bij de meeste

bond, betalen voor keuring klein rijbewijs € 20, groot

gemeenten

rijbewijs (vrachtauto) 30,00.

Wij raden u aan vooraf na te gaan of uw ge-

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbe-

meente de Eigen Verklaring aan de balie
verkoopt. Meer informatie: telefoonnummer

wijs B en A:
Jonger dan 60 jaar: Een rijbewijs verlengd voor uw
60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden ge-

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

bruikmaken van de rijbewijskeuringsvoordelen moeten zelf de papieren naar het CBR

keurd.
Tussen 60 en 65 jaar: Bij verlenging is dit rijbewijs
10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig.
Tussen 65 en 70 jaar: Het nieuwe rijbewijs is geldig
tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig.
Tussen 70 en 75 jaar: Het verlengde rijbewijs is 5

sturen.
Om te voorkomen dat oudere automobilisten onnodig op kosten worden gejaagd of
tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten,
heeft Regelzorg de 'keuringscheck' ontwikkeld (www.keuringscheck.nl). Door het in-

jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude

vullen van slechts enkele gegevens wordt

rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag.
75 jaar of ouder: Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medi-

duidelijk of het nodig een keuringsformulier,
de zogenaamde Eigen Verklaring aan te

sche keuring verplicht.

schaffen.

Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring

vanwege een medische aandoening of medicijnge-

(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.

bruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging verplicht.

Informeer naar de mogelijkheden bij uw

Ook moet voor verlenging van een groot rijbewijs

zorgverzekering(tussenpersoon) of kijk in de

(CDE) een keuring plaatsvinden.

voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een

om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Eigen Verklaring invullen.

Voor wie?

Iedereen met een rijbewijs die op of na zijn 75e verjaardag verloopt en voor 75-plussers met een geldig
rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
Waarom?

Deze regelmatige medische keuring is bedoeld om ouderen verantwoord en veilig aan het verkeer te
laten deelnemen.
Wanneer?
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u tussen de 60 en 65 jaar bent,
wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u
een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.
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Sinterklaasfeest in het Trefpunt.
24 november vierden we weer een zeer
gezellig Sinterklaasfeest in het Trefpunt.
Sint kwam binnen en zei dat hij blij was
een ieder weer te zien. Een speciaal
woord richtte hij aan Ton Donders, de
man die voor ANSV één van de ouderenadviseurs is. De Sint besteedde daar ook
aandacht aan maar wist ook dat Ton op
veel andere gebieden actief is. Sinds dit
jaar kookt hij in het Trefpunt met en voor
ouderen maar ook bij vv Noordwijk wordt
wekelijks op hem gerekend voor broodjes

Als derde persoon werd mevrouw Luschen
door de Pieten begeleid naar de stoel naast
Sint. Ook mevrouw Luschen is een
trouw bezoekster van de bingo en de
chocolade die zij wint gaat volgens hem
in het nachtkastje om bij gelegenheid
van te snoepen. De Sint draaide daarna
een rondje bingo mee en jawel hoor…
Na de tweede ronde bingo werd koffie
geschonken en nam Sint afscheid. Na
nog eens 2 rondjes genoten de mensen
van een drankje en de hapjes die Ton,
jawel, Ton Donders, had klaargemaakt.

kroket en patat met. De Sint stuurde de
Pieten er ook op uit om Fie Ammeraal te
halen en naast hem plaats te nemen. Fie
is een trouw bezoekster van de tweewekelijkse bingo. Sint wist dat zij daar altijd
naar toe komt met goede zin.

Het was weer een gezellige middag en iedereen ging met een prijsje naar huis.
***

***

Kersttournooi biljartgroep.
Het Kersttoernooi van de donderdag biljartgroep is gewonnen door Tom Braams. Vanaf het begin nam hij de leiding en kon twee rondes voor het einde al niet meer ingehaald worden. De
eindstand was:
gespeeld

winst

1.

Tom Braams

12

10

pu
nte
n
20

2.

Arnold Geerlings

12

7

14

3.

Tinus de Ridder

12

6

12

De biljartclub die zich de naam "Eindelijk" heeft toegemeten, gaat nu verder met het clubkampioenschap,
dat eind februari weer zal worden onderbroken door
het Paastoernooi.

4.

Martin de Ridder

12

6

12

Volop activiteit dus bij de biljarters.

5.

Cor Glasbergen

12

5

10

6.

André van Polanen

12

4

8

7.

Kees van de Berg

12

4

8
12

SAMEN KOKEN
In 2016 zijn we voorzichtig begonnen om op de eerste maandag van de maand te gaan koken. Gezien
het succes gaan we dit in 2017 voortzetten. Dit jaar gaan we proberen om meer samen te doen. Op het
eind van deze maand is de snijtafel binnen en kunnen we gezamenlijk de maaltijd bereiden. We
kunnen dan na iedere maaltijd afspreken wat we de maand erop
gaan eten. Er blijft natuurlijk altijd
ruimte om aan te schuiven, maar
het is wel belangrijk om te weten
hoeveel mensen er komen i.v.m.
de inkoop van de boodschappen.
Dus mijn vraag is wie komen er
eten op iedere eerste maandag
van de maand en willen/kunnen
eventueel meehelpen.
Zoals afgesproken de komende
maand is het menu: rauwe andijvie stamppot
Maandag 6 februari

Als u mee wilt helpen dan graag om 10.30 uur aanwezig

Aanvang maaltijd: 12.00 uur

Kosten €4,- (inclusief voor en nagerecht)

Opgeven voor 3 februari bij Ton Donders

071-3614981 / 06-176187

Of de brievenbus in Trefpunt/Wieken
***

Betaling Contributie 2017
Inmiddels is het alweer bijna februari. Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige blad, december/januari, doen wij ook dit jaar een oproep om de contributie 2017 te betalen.
Veel leden hebben inmiddels al betaald maar er zijn nog een behoorlijk aantal personen die
dit wellicht vergeten zijn. Middels deze brief herinneren wij u hier dus aan.
De contributie bedraagt € 20,00 p.p. per jaar. Is uw echtgenoot/partner ook lid, dan bedraagt
de contributie € 30,00 per jaar voor u samen. Dit bedrag kunt u overmaken naar:
t.n.v. ANSV Noordwijk rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565, met vermelding,
contributie 2017.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groet,
Het bestuur.
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Agenda februari 2017
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

Woensdag

1.

Postzegel ruilmiddag

Wieken

13.30

ANSV

Woensdag

1/8/15/22

Tafeltennis

Nwe Zeeweg 73

09.00

DBO

Woensdag

Bloemschikken

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

1.

Bestuursvergadering

Trefpunt

10.00

ANSV

Woensdag

1/8/15/22

Bridge "Oudt Noordwijck"

Wieken

13.30

DBO

Woensdag

1/8/15/22

Wandelvoetbal

Sportpark SJC

14.30

DBO

Woensdag

1/8/15/22

Klaverjassen/sjoelen/koersbal

Trefpunt

13.30

ANSV

Woensdag

1/8/15/22

Volksdansen

Trefpunt

14.45

DBO

Donderdag

2/9/16/23

Bridge "Oudt Noordwijck"

Wieken

09.00

DBO

Donderdag

2/9/16/23

Gymnastiek

Trefpunt

10.30

DBO

Donderdag

2/9/16/23

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Donderdag

2/16.

Kaarten maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Donderdag

2/9/16/23

Galm sportstimulering

Stijntjesduinstr.

19.00

DBO

Donderdag

9/23.

Bingo

Trefpunt

14.00

ANSV

Vrijdag

3/10/17/24

Omgaan met tablets

Wieken

10.00

DBO

Vrijdag

3/10/17/24

Computer cursus bij voldoende aanm.

Wieken

11.00

DBO

Vrijdag

3/10/17/24

Bridge "Oudt Noordwijck"

Trefpunt

13.30

DBO

Vrijdag

24.

Bowling

Bowl. Cwntrum

14.00

ANSV

Zaterdag

11/25.

Biljarten en soos

Trefpunt

13.30

DBO

Zaterdag

11/25.

Competitie Klaverjassen

Trefpunt

13.30

DBO

Maandag

6/13/20/27

Schilderen/aquarelleren

Wieken

09.30.

DBO

Maandag

6/13/20/27

Computer Inloop

Trefpunt

10.00

DBO

Maandag

6.

Samen koken

Trefpunt

11.00

ANSV

Maandag

6.

Samen eten

Trefpunt

12.00

ANSV

Maandag

6/13/20/27

Schilderen/aquarelleren

Wieken

13.30

DBO

Maandag

20.

Sieraden groep 2 beginners

Wieken

13.30

ANSV

Maandag

13.

Kunstgeschiedenis groep 1

Trefpunt

14.00

DBO

Maandag

6/20.

Kunstgeschiedenis groep 2

Trefpunt

14.00

DBO

Maandag

13.

Damesbingo

Wieken

20.00

DBO

Dinsdag

14.

Fotografie

Trefpunt

10.00

Dinsdag

7/14/21/28

Competitie biljart

Wieken

09.30

Dinsdag

7/14/21/28

Handwerken

Trefpunt

13.30

Dinsdag

7/14/21/28

Aquarelleren

Trefpunt

13.30

Dinsdag

14/28

Kantklossen

Trefpunt

13.30

Dinsdag

7/14/21/28

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

Dinsdag

14.

Bestuursvergadering DBO

Trefpunt

14.00

Dinsdag

7/14/21/28

Country Line Dance

Wieken

19.30

ANSV
ANSV
ANSV
DBO
ANSV
DBO
DBO
DBO

Dinsdag

21.

Literaire leeskring

Wieken

10.00

DBO

Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen bij de medewerkers van de recepties in
Het Trefpunt en De Wieken 071-367114334
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg

3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

8884884 info@ansv.nu

Penningm.:Ton Brakhoven

06-51562062

ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid Lief en Leed

Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Bestuurslid Lief en Leed

Noordwijk Zee

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Bestuurslid Wonen:

Cees Hamburger

3619954

Bestuurslid WMO Platform/ koken:

Ton Donders

3614981

Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

3618638

Bestuurslid activiteiten

Aad Passchier- van Rooijen

3688627

Algemeen bestuurslid:

Co Hogenhuis

3688618

Berichten maandblad:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn

Cees Hamburger

3619954

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

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

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

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

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

Ouderenadviseurs:
Ton Donders
Coördinator
Tiny van den Wollenberg
Cees Hamburger
Hennie Meeuwenberg
Web-master:
Henriëtte van der Gugten
Webadres:
Coty Hamburger

071-8884884 ANSV.secretaris@gmail.com
WWW.ANSV.NU
Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Maakt u gebruik van het emailadres? Let dan op de laatste 2 letters: info@ansv.nu.
Ledenadministratie:
Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout
071-3618638 floriston@hetnet.nl
Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie
Reiscommissie: Olga Klene

olga17@xs4all.nl

Contributie ANSV:
€ 20,00 per seizoen.
Partner:
€ 10.00 per seizoen.
Uw contributie kunt u overmaken naar ANSV Noordwijk

NL14INGB0007090565.

Aanschaf Vuurtorenpas gratis. Te gebruiken in de accommodaties bij gebruik van consumpties, zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema.
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Kerstdiner 2de Kerstdag
In oktober en november 2016 hebben we in het

Niet alleen het samen

maandblad melding gemaakt van : is er voldoende be-

eten maar ook het sa-

langstelling om op 2

de

Kerstdag een Kerstdiner te orga-

men zijn heeft velen

niseren voor senioren die zich alleen voelen, of die er

een fijn kerstgevoel

even uitwillen om samen met anderen samen te eten.

gegeven en gezien de

We gingen ervan uit dat we i.v.m. de beperkte moge-

reacties een jaarlijks terugkerend gebeuren.

lijkheden van de keuken er maximaal 25 personen aan

De capaciteit van de keuken was voor de be-

deel konden nemen.

reiding van het vlees onvoldoende, mede door

Het overtrof al onze verwachtingen, binnen een paar

de medewerking van keurslager Krijn van de

weken hadden zich al 40 senioren zich aangemeld.

Bent werd het mogelijk gemaakt om de vele

Niet alleen via ANSV maar ook via maatschappelijk

kilo’s rollade van de juiste garing te voorzien.

werk en Zorg op recept. Helaas hebben we een paar

Krijn van de Bent ondersteunde dit Kerstdiner

mensen teleur moeten stellen.

niet alleen met de garing van het vlees maar
Het was voor ons een

hij sponsorde dit ook.

gok of er voldoende

Voor het uitserveren hadden 2 scholieren met

belangstelling voor zou

hun moeders zich aangeboden, waardoor het

zijn maar het is fantas-

afruimen en opdienen en uitschenken voor-

tisch uitgepakt en een

treffelijk verliep..Tijdens het kerstdiner werden

geweldig succes ge-

we verrast door een reporter en een fotograaf

worden. ‘s Morgens

van het Leidsch Dagblad. In het Leidsch Dag-

hebben we de zaal in

blad hebben zij op 27 december een sfeerim-

het Trefpunt omgeto-

pressie weergegeven.

verd tot een klein res-

Gezien het enthousiasme zijn Aart Mulder en

taurant in kerstsfeer.

ondergetekende van plan om bij voldoende

Om 13.00 uur druppel-

belangstelling op 2de Paasdag een Paas-

de de eerste gasten al binnen om 14.00 uur waren alle

brunch te organiseren

plaatsen bezet en konden de aanwezigen genieten van

Ton Donders

een 4 gangenmenu.

***

.

***

Klachtenformulier voorzieningen.
Voorheen kreeg u geregeld de mogelijkheid om uw klachten over voorzieningen middels een
klachtenformulier kenbaar te maken. Nu met de beëindiging van de werkzaamheden Huishoudelijke Hulp van Groot Hoogwaak en de start van een nieuwe organisatie leek het ons zinvol om
u weer de mogelijkheid te bieden om uw klachten kenbaar te maken via een formulier.
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. Op de volgende pagina vindt u het klachtenformulier. Mocht u hulp wensen
van een Ouderenadviseur, achter in ons blad vindt u de telefoonnummers. Tot slot, het is ons
voornemen om dit formulier zoveel mogelijk in ons blad op te nemen.
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KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: ………………………………………………… ………………………………………………………………….
Adres: …….……………………………………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………Woonplaats………………….. …….. Telefoonnr.: ……………………… ……

Huishoudelijke hulp Organisatie:……………………………………………………………………………………...
Klacht:……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Hulpmiddelen
Klacht:……………………………………………………………………………………………………………………...
:……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Vervoer/ pasnummer:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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Hotel “De
Ossewa”**
Familie Geerlings
De gezellige ambiance,
Duinweg 7
de betaalbare prijzen
Noordwijk
de kwaliteit, en de gastvrijheid
Tel.(071) 361 21 39
en aandacht.
Fax (071) 364 91 58 Genoeg redenen om eens langs te komen
Als u wat te vieren heeft!!!!
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Winterse tafrelen in een Hollands landschap
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