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ANSV(ee)

Voor zorg

Doet u met ons

die rekening houdt met uw agenda
De Thuiszorgers b.v.~ Bronckhorststraat 21 ~

mee?

2201 KT NOORDWIJK
Tel: 06-10638838 / 06-10638283
Fax 071-3616246
E info@dethuiszorgers.nl ~www.dethuiszorgers.nl

Patisserie en chocolaterie
Banketbakken is een vak,

Uitvaartverzorging

Dat proeft u bij George Vis

Begraven-cremeren

A . van der Berg

Prins Bernhardstraat 49
Noordwijk

Zoutmanstraat 37
2202 LM Noordwijk

Tel. 071-3612974

Admiraal – de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.
Elke werkdag vanaf 10 uur warme makreel.

Tel.: 071-361 68 89
Fax: 071-362 47 74

Krijn van der Bent,
Keurslager

Verstand van lekker eten.

Ma t/m vrij 07:00 – 17:30
Vrijdag 07:00 – 18:30
Zaterdag 07:00 – 14:00
(Vanaf 11 uur gebakkenvis)
GRATIS PARKEREN!
Schoolstraat 7, Noordwijk
071-3646222
www.admiraaldewitt.nl

Wist u dat wij ook cateren, zo leveren wij
verschillende opgemaakte salades en luxe hapjes.
Maar ook een buffet of koken op locatie doen wij
graag.
Geef ons eens een belletje voor meer informatie.
Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk, 071-3612720
www.vanderbent

Joop Faase

Glas, verf, lijsten en behang

Joop Faase b.v.

De verfspecialist

Televisie-en radio speciaalzaak

Sint Jeroensweg 23
Noordwijk

Koelkasten en wasautomaten

Tel. 071-3612352

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk,

Tel. 071-3613558
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Van de bestuurstafel
Als u dit blad ontvangt zijn we alweer hard
op weg naar de lente. Maar op het moment dat ik dit stukje schreef leek het echter nog nergens op. Het heeft zelden zo
hard en intens gestormd en geregend als
de afgelopen maanden. Lopen ging nogal
moeilijk met die enorme windvlagen, ik kan
me voorstellen dat velen
liever thuis bleven. Hopelijk
nam u echter de momenten
dat het wel kon waar want
het is bijzonder belangrijk
om naar de buiten te gaan.
Lekker de frisse lucht in,
vaak voel je je dan een
stuk beter bij thuiskomst.
Maar hoe dan ook, de lente en ook de
paasdagen zijn in aantocht.
Pasen, is een nieuw begin. De winterkleding wordt opgeborgen en men trekt met
Pasen extra mooie kleding aan. De term
op zijn paasbest gekleed gaan had dus
zijn oorsprong in vroeger jaren.
Met Pasen werd niet alleen het innerlijk
maar ook het uiterlijk in het nieuw
gestoken. Het was zelfs zo dat men
slechts eenmaal per jaar in bad ging en
dat was dan met Pasen.

Tegenwoordig met de centrale verwarming bestaan een aantal gebruiken niet meer.
Maar nieuwe kleding koopt men toch wel graag
in het voorjaar. Verder is net als bij de kerstviering ook bij de paasdagen vooral het samenzijn
met familie, de paasbrunch is een voorbeeld,
van gezelligheid en lekker eten.
Jaarlijks doen wij als bestuur hier ook
aan mee. De Paasbingo werd vooraf
gegaan door de paaslunch maar helaas
is dat voor dit jaar wegens omstandigheden niet mogelijk. Wel is het de bedoeling om dit volgend jaar weer in ere
te herstellen.
Er zijn een andere leuke evenementen
die wij graag onder uw aandacht brengen. Dat is met name een uitvoering van een
toneelstuk, dat zal plaatsvinden in de Muze.
Het toneelstuk wordt gepresenteerd door de
Noordwijkse Reddingsbrigade en vindt plaats
op 4 en 5 maart met een avondvoorstelling, op
zaterdag 5 maart is er ook een matineevoorstelling. Mocht u belangstelling hebben dan is
het wel noodzakelijk snel te reageren. Uitgebreide informatie kunt u vinden op pag. 9.
Een belangrijk bericht voor mantelzorgers staat
in een publicatie van het WMO-Platform vermeld, het betreft de Mantelzorgpas. Met deze
pas kunnen mantelzorgers bij een aantal zaken
korting krijgen. Het artikel vindt u op pag.8 en9.

Nog een actie die duidelijk met het voorjaar had te maken,
was de voorjaarsschoonmaak.
Na de winterperiode
met verwarming door
een kolenkachel, was
het in het voorjaar
wel nodig om eens
flink te boenen.

Voor leden die graag naar yoga willen gaan bestaat binnenkort de mogelijkheid om een proefles bij te wonen. U kunt dan ervaren wat yoga
is en of dit aan uw verwachtingen voldoet.
Tot slot: op pag. 4 vermelding van een uitnodiging voor leden die geïnteresseerd zijn in de
statuten.
Hennie Meeuwenberg voorzitter.
3

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere te Noordwijk
U bent dan nog steeds elkaars erfgenaam,
en lang niet iedereen wil dat! Dit is te voorkomen door in die periode een testament te
maken waarbij de echtgenoot wordt uitgesloten als erfgenaam. De tweede situatie
heeft betrekking op samenwoners. Vooral in oudere testamenten wordt
gesproken over 'mijn partner'. Maar het begrip partner is in de wet niet uitgewerkt. Je kunt ook een
bridgepartner of een tennispartner hebben, maar
die moet uiteraard niet erven. Als de relatie eindigt,
is het dus zaak om goed naar de testamenten te kijken. Wordt het uit elkaar gaan niet
als ontbindende voorwaarde genoemd, is
het verstandig het testament te herroepen.

Het komt steeds vaker voor dat mensen in hun
leven méér dan één keer trouwen. Mensen
worden ouder en vinden na het overlijden van
de eerste echtgenoot een nieuwe levenspartner, of mensen gaan scheiden en trouwen opnieuw.
Als mensen huwelijksvoorwaarden maken, komen ze bij een notaris en zullen testamenten ook
ter sprake gebracht worden. Het
wordt dan duidelijk of er in het
verleden testamenten gemaakt
zijn en zo ja, wat die testamenten
inhouden. Maar mensen die direct naar het gemeentehuis rennen en in gemeenschap van goederen huwen (hoe gevaarlijk is dat?!), denken
vaak niet aan testamenten.
En zo kan het gebeuren dat een tweede echtgenoot ervan uitgaat dat het testament dat zijn
vrouw gemaakt heeft met haar eerste echtgenoot als erfgenaam, ook op hem van toepassing is. Kinderen vinden dat uiteraard niet, en
de kinderen kregen in een recente uitspraak
van de Rechtbank Rotterdam gelijk: het oude
testament gold niet voor een nieuwe echtgenoot. Maar het kan ook anders uitpakken.

Als u wilt voorkomen dat door onduidelijkheden in uw testament er na uw overlijden
gerechtelijke procedures nodig zijn om één
en ander uit te zoeken, komt u dan langs
met uw oude testamenten voor een vrijblijvende testament-check. U kunt telefonisch
of aan de receptie van ons kantoor een afspraak maken.

Er zijn nog 2 situaties waarbij alertheid geboden is.
De eerste is als u in een echtscheidingsprocedure verwikkeld bent maar nog niet officieel gescheiden bent.

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

—————————————————————————————————————————————————————

Tijdens de Oprichtingsvergadering zijn er door aanwezige leden voorstellen gedaan voor
een aantal wijzigingen in de statuten
De secretaris heeft deze wijzigingen inmiddels ingevoerd. U heeft op Donderdag
17maart van twee tot drie uur gelegenheid om de statuten in te zien.
Na goedkeuring worden de statuten bij de notaris aangeboden waarna de akte kan worden opgesteld.
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Rijbewijsregels vanaf 01-01-2014
Jonger dan 60 jaar. Uw rijbewijs verlengd voor uw 60e jaar is 10 jaar geldig.
U hoeft niet gekeurd te worden.

Van 60 tot 65 jaar. Bij verlenging is dit
rijbewijs 10 jaar geldig, medische keuring
is niet nodig.

Van 65 tot 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar, medische keuring is niet nodig.

Van 70 tot 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 is verplicht.
Als uw rijbewijs korter dan10 jaar geldig is
vanwege een medische aandoening of medicijngebruik dan blijft de rijbewijskeuring bij lenging verplicht. Ook moet voor verlenging van
een groot rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden. Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen Verklaring invullen. Deze
is tegen betaling verkrijgbaar via
www.MijnCBR.nl.
Bij de meeste gemeenten is de Eigen Verklaring ook als papieren formulier te koop. Wij
raden u aan om vooraf na te gaan of dit formulier bij uw gemeente aan de balie te koop is.


Meer informatie te vinden op
www.rijksoverheid.nl. Leden die gebruikmaken
van de voordelen bij de rijbewijskeuringen
moeten zelf de papieren naar het CBR sturen.

Om te voorkomen dat oudere automobilisten op kosten worden gejaagd of tijdelijk
zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regelzorg de keuringscheck
( www.keuringscheck.nl) ontwikkeld. Door
het invullen van slechts enkele gegevens
wordt duidelijk of het nodig is een keuringsformulier, de z.g. eigen Verklaring,
aan te schaffen.
Rijbewijs verlengen
Voor de keuringen kunt u terecht bij de volgende artsen (praktijken) in Noordwijk::
Wantveld: (keuring door andere arts van
de praktijk) tel.071-3619300, prijs € 46,75.
Atrium: dr H.J.L.M. Timmers tel.: 0713646433, prijs € 35,00.
Vinkenveld: (u hoeft geen patiënt in deze
praktijk te zijn) tel.: 071-3620277,
prijs € 37,80
Dr Kamerling: op afspraak in De Wieken of
het Trefpunt in Noordwijk. Tel.:0715728434 of 06-22947548.
Leiden: Dr Kamerling, Medi Partners,
Pompoenweg 9 Leiden.tel.: 071-3620277
of 06-22947548.Crown Business Center
2e etage. Kosten voor deze rijbewijskeuring door dr Kamerling €20,-.
voor leden van de Ouderenbonden € 15,-.

————————————————————————————————————————————————————

Houdt u van lezen?
Heerlijke bezigheid in alle jaargetijden. ’s Winters in de warme kamer, bij een lekker kopje
koffie. Ik kan dan uren lezen, de tijd vergeten en genieten van een mooi of spannend verhaal. Maar ook ’s zomers, lekker in de schaduw zitten met een mooi boek, dan komen we
de dag wel door. Het kopen van een boek wil helaas nog wel eens prijzig zijn, maar gelukkig zijn er nu wel alternatieven.
U kunt natuurlijk naar de bibliotheek gaan maar sinds kort is er een prachtige en stevige
boekenkast gemaakt door een WSN-medewerker. In het Trefpunt en in de Wieken staat nu
goed een gevulde boekenkast. Tevens zijn er enige puzzels beschikbaar gesteld. Een goede gelegenheid voor u om de accommodaties in te lopen, een kopje koffie te drinken en een
boek of puzzel uit te zoeken. Een prachtige gelegenheid om mensen te ontmoeten en een
praatje te maken. Heeft u het boek uitgelezen dan brengt u het boek weer terug en kunt u
een ander boek uitzoeken.
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Therapie “AanZee”
Prins Bernhardstraat 55
2202 LG Noordwijk

Uw wijkpraktijk voor Noordwijk aan Zee

Fysiotherapie

fysiotherapie

tel 071-3646545

sportfysiotherapie

Podoposturale therapie

tel 071-3646545

individueel aangepaste inlegzolen tegen rugklachten

Pedicure

Diabetische voet

tel 06-49778446

Reumatische voet

Beddenspecialist

Verkade

Ruime keus in Seniorenbedden
Bedden

v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP

Specialist nl

Noordwijk 071-361266
www.beddenspecialist.nl/verkade
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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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MANTELZORGPAS
Noordwijk waardeert zijn mantelzorgers
Bent u een mantelzorger? Zorgt u
voor een familielid, buurvrouw,vriend
of iemand anders in uw directe omgeving die hulpbehoevend is? Doet
dit al langere tijd, onbetaald en in uw
eigen tijd? Dan kunt u in aanmerking
komen voor de blijk van waardering
(voorheen Mantelzorgcompliment)
Het mantelzorgcompliment werd voorheen
door de Sociale Verzekeringsbank uitgegeven.
Dit compliment is per 1 januari 2015 vervallen.
De gemeenten nemen deze taak over en kunnen dit een eigen invulling geven. Ook de gemeenten in de Bollenstreek geven daar een
eigen invulling aan. De gemeente Noordwijk
heeft gekozen voor een ZORGPAS.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak
door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:
Mantelzorg overkomt je
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te
aan zorgen: Het overkomt hen, omdat ze
een emotionele band hebben met degene
die zorg nodig heeft. Mantelzorgers z orgen
soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je:
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als
zij met vrijwilligerswerk starten, is er (nog)
geen emotionele band. Zij verlenen hun
zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen.
Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd
verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.
De gemeente Noordwijk introduceert samen met Noordwijkse winkeliers en ondernemers de Mantelzorgpas. De Mantelzorgpas is een betaalpas waarmee de mantelzorger bij diverse winkels en voorzieningen
in Noordwijk kan betalen. De gemeente zet
€ 100,- op de pas. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een kopje koffie halen bij een
van de aangesloten deelnemers. De ondernemers zijn te herkennen aan de sticker op
het raam of bij de kassa en staan op de
website:
www.mantelzorgpas-noordwijk.nl


Mantelzorg, wat is dat precies?
Ruim 2,6 miljoen volwasssenen Nederlanders
verlenen meer dan acht uur per week en/of
langer dan drie maanden mantelzorg. Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is
het verschil met vrijwilligerszorg?
Definitie mantelzorg
De Nationale Raad voor Volksgezondheid
hanteert de volgende definitie van mantelzorg:
Mantelzorg is zorg die niet5 in het kader van
een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan
een hulpbehoevende door één of meerdere
leden van diens directe omgeving, waarbij de
zorgverlening direct voortvloeit uit de relatie.
Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig
en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende persoon in
hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of
kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend
of kennis.

In het maandblad “ De Senior” van de
ANSV is een folder en inschrijfformulier bijgesloten voor de aanvraag van de Zorgpas
voor de Noordwijkse mantelzorgers,
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Een overzicht van winkeliers , ondernemers en voorzieningen wwrvan u met de zorgpas gebruik kunt maken:
Boekhandel Van der Meer
Keuvel

Hoek’s vis
H.H. Geestweg

De Muze Noordwijk
Wantveld

Adventure Park De Rolly Golf
Duinweg

Keurslagerij Krijn v.d. Bent
Kerkstraat

Restaurant De Klucht
Abraham van Rooyenstraat

Bloembinderij Heemskerk
Hoofdstraat

Ouderenwinkel Noordwijk
Van Speijkstraat

Mainstreet Food en Drinks
Hoofdstraat

Fleur de Dag
Boekerslootlaan

Het Zuiderbad
Koningin Astridboulevard

Happazz Deli
Hoofdstraat

Zwembad Binnenzee(binnenkort beschikbaar)
Nieuwe Zeeweg

Stichting Welzijn Senioren
Wassenaarsestraat

Marente
Rijnsburgseweg

All American Bowling
Langelaan Noordwijkerhout

Blooms Bloemsierkunst
Bomstraat

T

Echte Bakker JG de Wit
Hoofdstraat

Engeline Haarstyliste
Schoolstraat

De Smaakmaker
Hoofdstraat

Banketbakkerij Alex v.d. Holst
Kerkstraat

‘t Pannnekoekenhuisje
Koningin Wilhelminaboulevard

Mezzo
Regulierenring Bunnik

Ton Donders

Persbericht: Toneelvereniging Reddingsbrigade
Na een jaar van afwezigheid brengt de
Noordwijkse Reddingsbrigade weer een toneelstuk.
Zoals u van ons gewend bent zal het ook dit
jaar weer een dol dwaas toneelstuk worden
met veel humor voor jong en oud.

Meneer Hermans is kandidaat om directeur te worden bij de Nederlandse vestiging van een internationaal bedrijf. Om indruk op de baas te maken heeft hij zijn directeur-generaal uitgenodigd om bij hem te
komen logeren. Aangezien er daardoor de
nodige klusjes in huis opgeknapt
moeten worden h eeft mevrouw Hermans
een hulp in de huishouding aangenomen,
namelijk de Turkse gastarbeider Ali, die
helaas niet veel verstand heeft van het
huishoudelijke werk en bovendien de taal
niet goed beheerst. Als opa (de vader van
mevrouw Hermans) ook nog ten tonele
verschijnt en opzoek is naar een bed be-

De voorstellingen worden gehouden op vrijdag 4 maart en zaterdag 5 maart om 20:00
uur in theater “de Muze”.
Op zaterdag middag is een matinee voorstelling om 14:00 uur.
“De voordeur stond open”
Door Max Andrea
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Belastingaangifte 2015
Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘ blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte
over 2015.
Zoals bekend, bestaat voor ouderen die problemen hebben om hun aangifte zelf, of via hun
kinderen of andere bekenden in te vullen, de
mogelijkheid hiervoor hulp te krijgen van een
belastinginvuller van de Ouderenbonden.
Deze vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen
opleiding gevolgd, die speciaal gericht is op de
normale belastingaangiften voor ouderen. Elk
jaar, in jan. / febr., wordt deze opleiding bij de
tijd gebracht op een terugkomdag.
Misschien is deze ‘blauwe envelop’ er wel voor
de laatste keer geweest, of krijgt u helemaal
geen ‘blauwe envelop’ meer.
Dat wil echter niet zeggen dat u geen aangifte
moet doen. Iedereen heeft wel ergens gehoord
dat de overheid ernaar toe wil alles zo veel mogelijk digitaal te gaan doen, en zo mogelijk niets
meer via de post.
Ook hierop zijn onze belastinginvullers voorbereid. Neem dus s.v.p. contact op met uw belastinginvuller ingeval van twijfel.
In principe wordt de service van de belastinginvullers gratis verleend voor de doelgroep: leden
van de Ouderenbonden, met een jaarinkomen
tot € 35.000 ( alleenstaande) of € 50.000 ( gehuwden / samenwonenden). Bij werkelijk gemaakte onkosten ( vervoer, afdrukken, dongel
etc.) kan een kleine kostenvergoeding ( max. €
12) worden in rekening gebracht.
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar
rechtstreeks telefonisch contact op te nemen
met een belastinginvuller uit onderstaande lijst
of bij de coördinator van uw bond. Echter indien
deze belastinginvuller van uw keuze bv. reeds
teveel aanmeldingen heeft, wordt u mogelijk, in
overleg, door een collega geholpen. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
N.B. Dhr. van der Meer neemt geen nieuwe
aanmeldingen meer aan, mede omdat er ook
nieuwe belastinginvullers zijn bijgekomen.
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.
Verder hebben wij begrepen dat de belastingdienst enkele wijzigingen invoert:
-er kan alleen nog maar digitaal aangifte worden gedaan.
-bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de
Voor ingevulde Aangifte of VIA-de termijn
voor de aangifte wordt verlengd tot
1 MEI 2016, mede omdat deze VIA slechts
beschikbaar is vanaf 1 maart 2016

( N.B. dit punt moet nog officieel bevestigd worden).
VIA betekent dat de Belastingdienst vanaf
1 maart beschikt over een groot aantal gegevens
die nodig zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015, zoals de jaaropgaven van AOW en pensioenen, de WOZ waarde van uw woning, uw vermogen per 1 jan. 2015, etc.
Het downloaden van deze gegevens vergemakkelijkt zeer het invullen van de aangifte en de kans op
fouten wordt sterk verminderd.In verband met uw
privacy heeft de belastinginvuller wel uw toestemming nodig om deze
gegevens te downloaden.
Vóór 1 maart 2016 krijgt daarom iedereen een brief
van de Belastingdienst over het gebruik van de
vooringevulde aangifte (VIA), waarin voor iedereen
een persoonlijke machtigingscode (Eherkenningsmiddel) wordt meegedeeld.
Deze persoonlijke code is nodig om uw gegevens te
downloaden. Overleg hierover dan s.v.p. met uw
belastinginvuller, en breng deze code mee bij het
invullen.
N.B. Door deze nieuwe procedure wordt de reeds
jaren gebruikte vijf cijferige code om de aangifte te
verzenden, overbodig.
Er zijn ook mensen, die nooit een ‘blauwe envelop’
toegestuurd kregen, maar die wel geld terug horen
te ontvangen van de Belastingdienst. Dit kan ook
zelfs het geval zijn bij mensen, die van de Belastingdienst te horen hebben gekregen dat zij geen aangifte hoeven te doen.
Op hun AOW of ander pensioen is dan in 2015 te
veel belasting ingehouden, omdat geen rekening is
gehouden met een aantal aftrekposten, zoals specifieke zorgkosten ( voorheen buitengewone uitgaven) in verband met ziekte.Let wel: het spreekt vanzelf dat u daarna zelf kunt beslissen alleen dan een
aangifte in te dienen als u geld terugkrijgt.
Deze uitgaven hoeven helemaal niet zo
‘buitengewoon’ te zijn. Boven een bepaalde drempel
kunt u bv. uw eigen bijdrage voor medicijnen, de
niet vergoede kosten voor een dieet, tandarts,
steunkousen, kleding en beddengoed, vervoer naar
het ziekenhuis etc... in mindering brengen op uw
inkomen.
N.B. Ook giften aan de kerk, goede doelen ( mits
het Algemeen Nut Beogende Instellingen = ANBI
betreffen) kunnen boven een bepaalde drempel
worden afgetrokken.
Op de computer kan in korte tijd worden uitgerekend of en hoeveel u zult terugkrijgen. De belastinginvullers voeren deze berekening graag voor u uit.
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Wij hebben begrepen dat de gemeente bezig is een
nieuwe regeling te ontwerpen ter compensatie hiervan. Op dit moment zijn de details hiervan nog niet
volledig bekend
3) Indien u bij de belastinginvuller een telefoonbeantwoorder krijgt, spreek dan s.v.p. duidelijk uw
naam en tel. nr. in. U wordt dan teruggebeld.
4) Ook ouderen die ( nog) geen lid zijn van een ouderenbond worden geholpen. Er wordt hen wel gevraagd lid te worden.

In plaats van de ANBO in Noordwijk, is er
nu een nieuwe vereniging de
“Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging” kortweg ANSV.
De zelfde belastinginvullers, die u gewend
bent van de ANBO, werken nu voor de
ANSV.

Nog enkele opmerkingen :
1)Bij het invullen van de aangifte kan ook makkelijk op de computer worden uitgerekend of u
het correcte bedrag van zorg- en / of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 2015 en uitgekeerd krijgt in 2016. I.v.m. de wetgeving die
veranderd is, is dit wel belangrijk, voor een
aantal mensen zelfs noodzakelijk.
2) Aan de hand van uw inkomen kan verder
ook bekeken worden of u in aanmerking komt
voor kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten,
N.B. De ( vroegere) jaarlijkse gemeentelijke
tegemoetkomingen van € 100 ( vrije tijd voorziening) en € 250 ( bijdrage chronisch zieken /
ouderen) zijn in 2015 geschrapt. .

De Belastinginvullers van de Ouderenbonden in
Noordwijk zijn:

Coördinator: namens de ANSV:
Tiny v.d. Wollenberg

tel.: 36 211 32

Cees Hamburger

tel.: 36 199 54

Ton Ouwehand

tel.: 36 186 38

Froukje Vriezema

tel.: 36 160 43

———————————————————————————————————————————————————————

Wandelen
Wandelen is goed voor de gezondheid. Dit is
een term die we vaak horen. Maar waarom is
wandelen nu bij uitstek zo gezond voor ons?
Mensen willen graag in beweging zijn en om
te gaan wandelen is weinig voorbereiding nodig. Een paar goede schoenen die niet knellen zijn eigenlijk alles wat men nodig heeft.
Naast een aantal aspecten voor de lichamelijke gezondheid is wandelen ook voor onze
geestelijke gezondheid van belang. Het leuke
van deze sport is dat je het met je hele gezin
kunt doen. Een beetje aanpassen van de afstanden is soms wel noodzakelijk maar in
principe kan iedereen binnen een familie die
mobiel is meedoen.

.Het wandelen kan prestatiegericht zijn maar is
niet noodzakelijk.

We kunnen denken aan de Vierdaagse in Nijmegen waar mensen gedurende het gehele
jaar door voor trainen. Maar ook onze dagelijkse wandeling, eventueel met de hond kan voldoening geven en is goed voor onze gezondheid.

Voordelen van wandelen


\Wandelen is een sport waarbij men niet prestatiegericht bezig hoeft te zijn. Iedereen

kan lopen in zijn of haar eigen tempo,.
Men kan de sport beoefenen alleen of met
anderen. Binnen families merk je dat lopen geschikt is zowel voor de oudere generatie als ook voor de kinderen en kleinkinderen. Voor onze gezondheid zijn een
aantal redenen te noemen waarom wandelen zo gezond is. Te denken valt aan;
Bloeddruk
Spieren
Zuurstof
afweersysteem wordt versterkt
Vitamine D als er zonlicht is
Heel goed voor mensen met depressieve
klachten
Tijdens het wandelen maak je gemakkelijk
contact met anderen
Wandelen helpt om stress te verminde
ren.

Wat is wandelen
Toen er nog geen voertuigen waren moesten
mensen hun benen gebruiken om van het
ene naar het andere punt te komen. Uit vele
historische tijdschriften blijkt dat er vaak lange afstanden gelopen werden. Ook had men
dan nog bepakking bij zich. Na de komst van
paard en wagen, fiets en later de auto veranderde de manier van bewegen.
Er werd minder ver gelopen en met de komst
van de auto en het openbaar vervoer is lopen
als noodzaak om ergens te komen eigenlijk
verdwenen. We lopen daarom nu voor ons
plezier en voor onze gezondheid.
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maart 2016.
Dag
Alle werkdagen

Datum
niet op di+do.mo

Alle werkdagen
Alle werkdagen

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Donderdag

Happy hour
1/8/15/22/29
1/8/15/22/29
1/8/15/22/29
1/8/15/22/29
1/8/15/22/29
1/8/15/22/29
1/8/15/22/29
1/8/15.
8.
15.
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
2/9/16/23/30
2.
9.
2.
3/10/17/24/31
3/10/17/24/31
3/17/24/31
3/10/17/24/31
3/10.
3/10/17/24/31
3/10/17/24/31
10.
24.
24.
4/11/18.
4/11/18.
25 Paasdrive
12/26.
7/14/21
7/14/21
7/14.
14.
17.

Activiteit

Accomm.

Biljart inloop / soos
Wieken
Biljart inloop / soos
Trefpunt
koffie drinken, lezen enz.
Trefp.+Wieken
Competitie biljarten
Wieken
IPAD+MacBook
Trefpunt
Yoga
DPOgebouw
Handwerken
Trefpunt
Competitie klaverjassen
Wieken
Aquarelleren
Trefpunt
Country Line Dance
Wieken
Frans conversatie groep 1
Wieken
Fotofrafie
Trefpunt
Literaire leeskring
Wieken
Tafeltennis***
TOVgebouw
Yoga**
DPOgebouw
Bridge "Oudt Noordwijck"
Wieken
Klaverjassen, sjoelen, koersbal
Trefpunt
Volksdansen
Trefpunt
Bestuursvergadering
Trefpunt
Trefpunt
Postzegelruilmiddag
Bloemschikken
Trefpunt
Bridge "Oudt Noordwijck"
Wieken
Competitie biljarten
Wieken
Gymnastiek
Trefpunt
Schilderen/tekenen
Wieken
Kaarten maken
Trefpunt
Competitie klaverjassen
Wieken
Galm-sportstimulering*
Stijntjesduinstr
Bingo
Trefpunt
Jaarvergadering
Trefpunt
Paasbingo
Trefpunt
Frans conversatie groep 2
Wieken
Bridge "Oudt Noordwijck"
Trefpunt
Bridge "Oudt Noordwijck"
Trefpunt
Bowling
Bowl. Centrum
Comp. Klaverjassen+Biljartsoos
Trefpunt
Computer/Tablet inloop
Trefpunt
Schilderen/Aquarelleren
Wieken
Schilderen
Wieken
Vergadering DBO
Trefpunt
Presentatie statuten, zie pag.4

Trefpunt



*Galmsport-stimulering

Gymzaal Stijntjesduinstraat



**Yoga DPO gebouw, Hoogwakersbosstraat 12, 2e etage.



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



Informatie activiteiten ANSV / DBO tel. 071-3614198
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Tijd

Org.

10.00
10.00
10.00
09.30
10.00
10.00
13.30
13.45
13.30
19.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.30
13.30
13.30
15.30
10.00
13.30
10.00
09.00
09.30
10.30
14.00
13.30
13.45
19.00
14.00
13.30
14.15
10.00
13.30
13.00
14.00
13.30
10.00
09.30
13.30
10.00

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

10.00

ANSV

Ontspanningsyoga in Noordwijk
Mijn naam is Claudia Beringen. Vanuit Haarlem ben ik onlangs verhuisd naar Noordwijk. Ik ben werkzaam
in de wijkverpleging en ben erkend yogadocente, gespecialiseerd in yoga voor ouderen en (ex)
kankerpatiënten. Ik zou graag een groep in Noordwijk starten voor deze doelgroepen. Het accent ligt bij
lichte lichaamsoefeningen. Ook komt het “zitten met aandacht” aan bod. Hierin wordt gewerkt aan houding,
ontspanning en voelen wart er gebeurd met lichaam en geest. De lessen zijn niet zweverig. Ik geef yoga
voor mensen die met beide benen op de grond staan en er mag zeker ook gelachen worden (graag zelfs).
In overleg wil ik eind januari 2016 graag ter kennismaking een (gratis) proefles in het Trefpunt geven. Hierna zullen de lessen bij voldoende belangstelling wekelijks kunnen plaatsvinden. Afgezien van de gratis
proefles, kosten de overige lessen € 7.50 per les. Of u neemt een strippenkaart voor € 27.00 (4 lessen
voor 3 maanden geldig). Regelmatig komen is gewenst. Alle oefeningen kunnen in principe op een stoel
worden uitgevoerd. Hopelijk tot ziens, met met vriendelijke groet, Claudia Beringen.
NB. Als u zich aanmeldt (naam, adres, telefoonnummer+ vermelding Yoga in Trefpunt) via een duidelijk
leesbaar briefje in de DBO-postbus in het Trefpunt oif de Wieken of tel. naar het Trefpunt dan zullen wij u
informeren wanneer de proefles zal worden gehouden.
———————————————————————————————————————————————————————

Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hennie Meeuwenberg
Secretaris: Henriëtte van der Gugten
Penningm.:Ton Brakhoven a.i.

3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl
8884884 info@ansv.nu
06-51562062 ton.brakhoven@sheerenloo.nl

Bestuursleden :
Bestuurslid Lief en Leed Noordwijk Binnen:
Bestuurslid Lief en Leed Noordwijk Zee
Bestuurslid Wonen:
Bestuurslid WMO Platform/ koken:
Bestuurslid ledenadministratie
Bestuurslid activiteiten
Algemeen bestuurslid:
Berichten maandblad:
Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn

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

3614198
3688627
3619954
3614981
3618638
3688627
3688618
3614198
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
071-8884884 info@ansv.nu
Webadres:
WWW.ANSV.NU
Gerda Buis
Facebook pagina.
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
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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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Bollenvelden Noordwijk Binnen

Strandafgang Noordwijk Zee
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