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Van de bestuurstafel 

Lente, wat een prachtig jaargetij-

de is dit toch. Knoppen in de bo-

men en struiken zijn uitgekomen 

We hebben weer kunnen genie-

ten van de  mooie kleuren van 

de bloembollenvelden.  

Misschien heeft u een tocht 

langs de bollenvelden kunnen 

maken.  

De tocht die eind april op ons programma stond, 

een rondje Noord Holland, had voldoende gele-

genheid gegeven om deze kleurenpracht te aan-

schouwen.  

Daarbij organiseert  WN (Stichting Welzijn 

Noordwijk) elk voorjaar een bustocht voor  

senioren en ouderen om te kunnen genieten  

van de prachtig gekleurde bollenvelden.  

Gelukkig was de bus deze keer bijna vol.  

Het is een mooie gelegenheid voor senioren en 

ouderen om hier ook van te genieten.  

Tip: heeft u interesse let dan volgend jaar op de 

aankondiging 

. 
 

Tijdens het voorjaar is het heerlijk om buiten te 

wandelen maar de activiteiten in de accommo-

daties zijn ook beslist erg gezellig. Helaas wordt 

het in de zalen de komende maanden weer stil-

ler. Verschillende activiteiten stoppen eind mei 

voor de zomerpauze. Het bloemschikken, de 

gym in het Trefpunt en Galm, sportstimulering, 

gaan door tot eind juni. 

 

De bingo wordt, tijdens de 

zomermaanden,  afwisse-

lend georganiseerd door de 

ANSV en KBO. Let u op de 

data in ons blad  

“De Senior”. Verder zijn er 

fervente kaarters en men-

sen die aquarelleren, die 

mogelijkheid is er ook weer 

tijdens de zomermaanden met uitzonde-

ring van de weken van de vakantiesluitin-

gen. De vakantiesluiting van de Wieken is 

van 10 juli t/m 30 juli en de sluiting van 

het Trefpunt is vanaf 31 juli t/m 20 augus-

tus.  

Maar in september gaan we weer enthou-

siast aan het werk en/of deelnemen aan 

de activiteiten. 

Nog wel een verzoekje aan de houders 

van de wisselbokalen, brengt u deze de 

komende maanden weer naar het Tref-

punt. Dan kunnen we op tijd de bekers 

laten graveren. 

Op pagina 11 in ons maandblad vindt u 

weer een formulier aan waarmee u duide-

lijk kunt maken welke klacht of klachten u 

heeft betreffende de uitvoering van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 

kortweg WMO. Dat kunnen dus klachten 

zijn betreffende de huishoudelijke hulp, de 

hulpmiddelen welke verstrekt kunnen wor-

den zoals b.v. de traplift en het taxiver-

voer. 

Tijdens het laatst gehouden gesprek met 

de wethouder, heeft  mevrouw Fles haar 

verwondering uitgesproken over het feit 

dat er geen formulieren ingestuurd zijn. 

Dat zou betekenen dat u allemaal zeer 

tevreden bent. In de wandelgangen horen 

we echter andere geluiden. Willen we  iets 

bereiken dan moet u echt een formulier 

invullen en deponeren in de brievenbus-

sen van De Wieken of het Trefpunt. Wij 

zorgen dan dat  de formulieren op de juis-

te plaats ingeleverd worden. 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter 
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 Gezellig dineren bij ANSV in het Trefpunt 
Een aantal leden van de ouderenbond ANSV kwamen 3 april naar het diner van de hobby-

koks Ton Donders en Aad Mulder in het Trefpunt. Wethouder Marie José Fles hielp met 

de mise-en-place en serveerde uit. 

 
Door: Joke van der Zanden 

“Het Kerstdiner van de ouderenbond ANSV in 

het Trefpunt was een groot succes en voor de 

Paasbrunch op tweede Paasdag hebben ook 

al 40 personen ingeschreven”, vertelde hobby-

kok en ouderenconsulent Ton Donders. “Aad 

en ik verzorgen vanaf oktober iedere 1
e
 maan-

dag van de maand een diner waarbij we alleen 

maar verse producten gebruiken. Normaal 

komt Nel Meijering ook koken maar die is van-

daag verhinderd. Gemiddeld hebben we zo’n 

12 tot 16 personen die op het diner afkomen. 

De gemeente subsidieert vanuit het project 

‘Eigen Kracht’. Het fonds 1818 heeft het be-

stek geschonken”. 

Op het menu staat vandaag: een aardappelsa-

lade met gemengde rucola sla, gebakken kriel-

tjes met verse worteltjes en erwten, stukje kip 

en als dessert baby watermeloen. Ter aanvul-

ling komt er nog water, mayonaise en zout op 

tafel. Dat laatste mag maar beperkt worden 

Na afloop van de maaltijd vragen we aan de 

gasten wat ze de volgende keer willen eten”, 

lacht Ton Donders. “Koffie met een oortje, 

die in het windkrachthuis in de Hoofdstraat zit 

wil ook participeren. We zijn nog aan het be-

kijken hoe we nog verder kunnen uitbreiden”.  

Het gaat wethouder Fles goed af. Ergens 

heeft ze al eens wat horeca ervaring opge-

daan en dat komt nu goed van pas. Tussen-

door mag ze een vorkje mee prikken. “Het is 

één van de vijf projecten ‘Eigen kracht’, hierbij 

helpen we ouderen om langer zelfstandig in 

hun huis te blijven wonen”, aldus de wethou-

der. 

 

 

In koor melden de gasten dat het eten erg 

lekker is. Daarna werd het stil. ‘Als katjes 

muizen mauwen ze niet’. 
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Na lang wikken en wegen 

heeft de Eerste Kamer op 

28 maart jl. in navolging 

van de Tweede Kamer ingestemd met het initia-

tiefwetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap 

van goederen tussen echtgenoten/

geregistreerd partners te beperken. Het was op 

het nippertje: 38 leden stemden vóór en 37 le-

den stemden tegen. En dat is niet voor niets. Er 

kleven – ook mijns inziens – grote bezwaren 

aan het wetsvoorstel. Deze bezwaren zijn ook 

de reden dat in het verleden het voorstel diverse 

malen is weggestemd.  

Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 

(waarschijnlijk per 1 januari 2018) vallen in de 

vanaf die datum ontstane gemeenschappen 

géén verkrijgingen krachtens erfrecht, en geen 

schenkingen, tenzijn de erflater of schenker 

een 'insluitingsclausule' heeft gemaakt. Een in-

sluitingsclausule maak je als je wilt dat bij over-

lijden van je kind de erfenis of de schenking wél 

in de gemeenschap van goederen valt, zodat je 

de estate-planning bij de kinderen niet frus-

treert. Tot zover nog daaraantoe. 

Maar ook huwelijksaanbrengsten blijven privé, 

tenzij deze reeds gemeenschappelijk waren bij 

het ontstaan van de gemeenschap. Dus je ei-

gen banktegoeden, je aandelen, je auto en je 

inboedel, en alle andere goederen en gelden 

die je bij de aanvang van het huwelijk had, val-

len níet in de gemeenschap. En daar gaat het in 

de toekomst jammerlijk mis. Want mensen die 

geen huwelijksvoorwaarden maken, maken ook 

geen lijsten van aanbrengsten.  

Laat staan dat je het privévermogen gaat 

'volgen'. Immers: als je privégeld in de geza-

menlijke woning investeert, krijg je een vorde-

ring op de gemeenschap, die je bij voorkeur 

vastlegt, maar dit gebeurt in de praktijk zel-

den. En ga dan bij een echtscheiding na 15 

jaar huwelijk maar eens bedenken wat je 15 

jaar eerder ten huwelijk hebt aangebracht. 

Verdelingen na scheiding zullen veel meer 

problemen gaan opleveren dan voorheen. 

Voer voor advocaten… maar ook voor notaris-

sen. 

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel heb-

ben het namelijk een ambtsplicht van notaris-

sen gemaakt om de herkomst van (in wonin-

gen) belegde gelden vast te leggen. Dus alle 

mensen die na 1 januari 2018  trouwen zonder 

huwelijksvoorwaarden, dienen aan de notaris 

waar zij de aankoop van hun huis laten passe-

ren, te melden waar het eigen geld vandaan 

komt. Hadden ze dit al bij de aanvang van het 

huwelijk of hebben ze dit tijdens het huwelijk 

verworven. Hopelijk weet iedereen dit nog… 

Het belang van huwelijksvoorwaarden wordt 

eigenlijk alleen maar groter. Daar kan uit-

sluiting van iedere gemeenschap van goe-

deren worden overeengekomen en 'volgen' 

mensen over het algemeen meer hun eigen 

geld dan mensen die zonder huwelijksvoor-

waarden trouwen.  

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te 

Noordwijk 

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein)  

071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl 
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         Beddenspecialist     Verkade  

                 Ruime keus in Seniorenbedden 

                   v. Limburg Stirumstraatvv38 2201JP 

                   Noordwijk  071-361266 

                    www.beddenspecialist.nl/verkade 

 

        Bedden 

     Specialist nl 

 

 

Heerlijk wandelweer! 

Het zou fijn zijn als we een wandelgroep zouden kunnen  

opstarten. Samen wandelen is altijd leuker dan alleen. Wandelen 

is daarbij heel goed voor uw gezondheid. Een stimulans voor uw 

bloedsomloop en de ontwikkeling van uw spieren. Heeft u zin om 

deel te nemen, of zelfs interesse hebben om een wandelgroep op 

te starten meldt u dit dan aan ons bestuur.  

Een wandelaarster heeft zich gemeld! Volgen meerderen? 
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BILJARTEN 

Martin de Ridder kampioen Paastoernooi 

Vanaf het begin van het paas-toernooi, dat op 21 februari begon, heeft Martin de Ridder de lei-

dende positie ingenomen en niet meer afgestaan. Alleen in de laatste wedstrijd op vrijdag 14 

april verloor hij een partij, maar toe was hij allang niet meer in te halen door de concurrentie. De 

eindstand van het toernooi was: 

   1. Martin de Ridder 12 - 22 

   2. Arnold Geerlings 12 - 18 

   3. Cor Glasbergen  12 - 13 

   4. Tom Braams  12 - 12 

   5. Kees v.d. Berg  12 - 11 

   6. Tinus de Ridder  12 -  8 

   7. André v. Polanen 12 -  6 

       
         Martin De Ridder (r) neemt beker in ontvangst van C. Glasbergen. 
                                        

***** 

Valpreventie: stoep en straat 
 

Jaarlijks worden maar liefst 16 duizend ouderen behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp 

voor de gevolgen van een val op straat. 

Hierbij een aantal tips om een val buiten te voorkomen. 

 Let op waar u loopt. Losse stoeptegels en boomwortels, kunnen gemakkelijk leiden tot een 
valpartij. 

 Let op waar u loopt. Door bladeren en mos, maar ook sneeuw en ijs kunt u eenvoudig uit-
glijden. 

 Spreek de gemeente aan op(val)gevaarlijke situaties: ' 3660322. Bel nogmaals als de situ-
atie niet is opgelost binnen afzienbare tijd. 

 Doe regelmatig aan lichaamsbeweging. Dat houdt u mobiel, overleg hierover zonodig met 
uw huisarts. 

 Plan van te voren een zo veilig mogelijke route naar uw bestemming, mijd daarbij als het 
mogelijk is obstakels. 

 Kijk goed om u heen en laat uw ogen regelmatig controleren en laat daarbij uw bril aan-
passen als dat nodig is. 

 Raadpleeg bij vermoedelijke bijwerkingen van uw medicijnen uw huisarts. 

 Gebruik zo nodig een loophulpmiddel, zoals een stok of een rollator en laat u instrueren 
hoe u deze moet gebruiken. 

 Draag eventueel een heupbeschermer, die verkleint de kans om bij een val een heup te 
breken, vraag ernaar bij uw huisarts. 

 Draag platte schoenen met stevige zolen. 

 Neem bij lange afstandenvoldoende rust. 
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Rijbewijskeuring 

Op maandag kunt u gekeurd worden in de Wieken 

of het Trefpunt door dr. Kamerling. Telefonisch te 

bereiken op 071-5728434. Leden van een Oude-

renbond, betalen voor keuring klein rijbewijs € 

20, groot rijbewijs (vrachtauto) 30,00.  

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rij-

bewijs B en A: 

Jonger dan 60 jaar: Een rijbewijs verlengd voor 

uw 60e is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden 

gekeurd. 

Tussen 60 en 65 jaar: Bij verlenging is dit rijbewijs 

10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig. 

Tussen 65 en 70 jaar: Het nieuwe rijbewijs is gel-

dig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig. 

Tussen 70 en 75 jaar: Het verlengde rijbewijs is 5 

jaar geldig. Medische keuring nodig als het oude 

rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag. 

75 jaar of ouder: Het rijbewijs is 5 jaar geldig; me-

dische keuring verplicht. 

Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is 

vanwege een medische aandoening of medicijnge-

bruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging ver-

plicht. Ook moet voor verlenging van een groot rij-

bewijs (CDE) een keuring plaatsvinden. 

Deze is tegen betaling verkrijgbaar via 

www.MijnCBR.nl. De Eigen verklaring is ook te 

koop als papieren formulier bij de meeste ge-

meenten. 

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

meente de Eigen Verklaring aan de balie ver-

koopt. Meer informatie: telefoonnummer 1400 

of www.rijksoverheid.nl. Leden die gebruikma-

ken van de rijbewijskeuringsvoordelen moeten 

zelf de papieren naar het CBR sturen. 

Om te voorkomen dat oudere automobilisten 

onnodig op kosten worden gejaagd of tijdelijk 

zonder rijbewijs komen te zitten, heeft Regel-

zorg de 'keuringscheck' ontwikkeld 

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

slechts enkele gegevens wordt duidelijk of het 

nodig een keuringsformulier, de zogenaamde 

Eigen Verklaring aan te schaffen. 

Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring 

(deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Infor-

meer naar de mogelijkheden bij uw zorgverze-

kering (tussenpersoon) of kijk in de voorwaar-

den. U heeft een kwitantie nodig om in te die-

nen bij uw zorgverzekeraar 

 

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. 
 
 

Bij een gewijzigde gezondheidstoestand 
Een medische keuring is ook nodig als uw gezondheid is veranderd terwijl uw rijbewijs nog geldig is.  

 Huwelijksjubileum 

Op 31 mei zijn de heer en mevrouw  J.P.G. van Berkel– Langenveld Piet Heinstraat 36,  

2202 KW Noordwijk, 45 jaar gehuwd. Wij wensen dit echtpaar van harte geluk met  

dit jubileum en wensen hen nog vele goede jaren. 

http://www.cbr.nl/11100.pp
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/medische-keuring-rijbewijs
http://www.keuringscheck.nl/
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Paaslunch 2017. 

Het was een gezellige drukte in het Trefpunt op de donderdag voor de Pasen.  

 

Geweldige belangstelling en velen, 

ook het barpersoneel, in geel outfit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze meester-kok liep druk heen om alles 

te regelen.  

 

 

 

De soep is klaar en wordt door de medewer-

kers van WN rondgebracht. 

 

 

 

 

Het smaakte voortreffelijk, de aanwezi-

genwaren bijzonder tevreden. 

Dank aan de medewerkers van ANSV en 

WN voor een geweldige middag 
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Bijeenkomst met bezorgers 

Afgelopen maand hebben de bezorgers van het maandblad een uitnodiging ontvangen van het 

bestuur. Gezellig even koffiedrinken, een consumptie nuttigen en een praatje maken met de di-

verse personen.  

 

 

. 
 

Cees Hamburger, Klaas van Duin, Aart 

Mulder, Dick van der Gugten  

en Ton Donders zorgen dat alles klaar 

staat. 

 

Wel verwachten wij dat de tassen weer terug komen in 

het Trefpunt zodat de tassen meerdere keren gebruikt 

kunnen worden.  

Op voorstel van één van de aanwezigen wordt een 

doos in de receptie van het Trefpunt gezet zodat de 

tassen niet gaan zwerven door het gebouw. 

 

U begrijpt dat de medewerkers veel tijd steken in het tot 

stand komen van ons maandblad. De artikelen die wor-

den geschreven of bij elkaar worden gezocht, het sa-

menstellen van het blad, het drukwerk, de tassen die 

klaar gezet moeten worden en tot slot de bezorgers de 

het maandblad bij  u in de brievenbus stoppen  

 

 

 

Waar ligt mijn tas? 

 

 

Jammer als u na al die werkzaamheden het 

blad niet goed leest want er staat veel informatie in. Helaas krijgen we nogal eens te horen dat 

de bladen al snel in de papiercontainers lagen. 

 Bericht voor onze bezorgers 

Eind mei wordt het maandblad voor de maanden juni/juli gemaakt. De bladen staan dan op 

maandag 29 mei voor u klaar. Eind juli wordt de editie augustus/ september gedrukt.  

Op 31 juli staan de tassen klaar.  



12 

 

 Post na overlijden 
 

Velen van u herkennen dit: een dierbare is overleden en u ontvangt, soms nog maanden lang, 
post voor hem of haar. Dit kunt u voorkomen door een overlijden door te geven aan het Natio-
naal Overledenen Register 
 
 

Post register 
Via het Postregister kunt u uw contactgegevens kosteloos laten blokkeren voor ongevraagd 
geadresseerd reclamedrukwerk. U kunt uw melding via de website of per brief doorgeven. 
 
 

Nationaal Overledenen Register 

U kunt via het Nationaal Overledenen Register de contactgegevens laten blokkeren van  

iemand die overleden is. Dit om te voorkomen dat u na een sterfgeval nog geadresseerde  

reclamepost ontvangt voor de overledene. 
 

Stichting Postfilter      

Contactgegevens 
Internet 
Postfilter homepage 
Contact met Postfilter  
Postadres 

 Postbus 666 

Contactgegevens 
 

Overlijdensregister BV 

Postbus 5249 

9700 GE GRONINGEN 

 info@overlijdensregister.nl 

 

 

 

Bewegen voor Ouderen 

 

Bladerend tussen oude notulen en papieren kwam ik 

een krantenknipsel tegen uit 1988. 

Helaas met donkere foto’s maar toch erg leuk om te 

lezen dat ook toen al de Ouderenbonden en de ge-

meente zich inspanden om senioren te activeren om meer te bewegen. 

Er werd in diverse lokaliteiten in Noordwijk o.a. in het oude Trefpunt oud Hollandse spelen 

geïntroduceerd. 

Volgens de verslaggever waren de organisatoren  dik tevreden want de activiteiten werden 

druk bezocht. Misschien is dit voor u een stimulans om zich ook aan te melden bij de diverse 

activiteiten. Want het bewegen is voor Ouderen goed voor de gezondheid. 

 

De EHBO was present 

https://www.postfilter.nl/dm/registratie
https://www.postfilter.nl/overledene/invoeren/consument
https://www.postfilter.nl/
https://www.postfilter.nl/consument/vragenformulier
mailto:info@overlijdensregister.nl
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Samen naar een theatervoorstelling. 

Heerlijk om eens samen met iemand anders 

naar een theatervoorstelling te gaan. 

Iedere keer is het weer een verrassing hoe een 

voorstelling zal zijn, want juist de verwondering 

is één van de elementen die zo’n bezoek tot 

een feest kunnen maken. 

Niet iedereen heeft echter iemand om zoiets te 

ondernemen. Dat is jammer en daarom heeft 

het Vergeet Mij Niettheater een theaterconcept 

vormgegeven. Het werkt als volgt: 

Stel u wilt in uw buurt eenmalig iets doen, dan 

koopt U een kaartje voor het concert en meldt 

zich aan als PA For A Day (personal assis-

tant). 

U wordt voor die voorstelling dan gekoppeld 

aan een senior die niet op eigen gelegenheid 

naar het concert kan gaan. U haalt hem/haar 

op en brengt hem/haar na afloop weer thuis na 

een hopelijk heerlijke beleving. Misschien vindt 

Gezichten van het concert zijn singer/songwriter 

Gemma van Eck en musicalacteur Fred Butter.  

Muzikaal worden alle generaties op hun wenken 

bediend. Zij brengen klassiekers van eigen bo-

dem, maar duiken ook in de hitlijsten van nu. Zij 

worden ondersteund door een fantastische live-

band.  

Het concert vindt plaats in Hotels van Oranje op 

25 mei 2017, aanvang 20.00 uur. U bent welkom 

vanaf 19.00 uur en de zaal gaat om 19.30 uur 

open. Het kaartje kost 25,-- Euro. U heeft dan 

niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw gast be-

taald. U kunt het kaartje bestellen op 

www.vergeetmijniettheater.nl (u meldt zich aan 

als PA For A Day). 

Bent u een senior die niet op eigen gelegenheid 

naar het concert kan gaan? Dan kunt u een aan-

meldingsformulier ophalen bij de receptie van Het 

Trefpunt, Jeroen of Groot Hoogwaak. 

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Max Maakt Mogelijk en particuliere 
sponsoren. 

SAMEN KOKEN 

Op maandag  1 mei a.s. gaan we weer samen koken. In het Witte Weekblad van woensdag 5 

april j.l. heeft u kunnen lezen dat wij als ANSV op iedere eerste maandag van de maand een 

activiteit hebben, genaamd : SAMEN KOKEN. 

We starten om 10.30 uur met de voorbereiding van de maaltijd en het klaarzetten en dekken 

van de tafels. Om 12.00 uur gaan we genieten van de gemaakte maaltijd. We nodigen vooral 

alleenstaande en eenzame senioren uit om hieraan deel te nemen. 

U kunt zich opgeven bij Ton Donders: 071-3614981 / 06-17618703 of per mail: 

ton.donders@casema.nl voor 28 april a.s. 

Op verzoek is dit het menu voor maandag 1 mei. 

Menu maandag 1 mei: 

Salade 

Bamischotel 

Toetje 

http://www.vergeetmijniettheater.nl/
mailto:ton.donders@casema.nl
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Paasbrunch 

Een geweldig geslaagde Paaslunch, voortreffelijke etenswaren en een leuke, gezellige stem-

ming. De aanwezigen hebben genoten. 

De voorbereidingen  in de keuken, er werden al 

vroeg gekookt en gebakken 

Aanwezigen zoeken een plaats in de zaal. 

 

 

De biljarttafel heeft vele mogelijkheden, 

deze middag stonden de etenswaren uit-

gestald op het biljart. 

 

 

 

Vele enthousiaste reacties van de 

deelnemers maar ook de medewer-

kers hadden het naar hun zin. 

 

 

 

Fijn dat ook de barmedewerkers aan-

wezig waren, er kon tenminste een 

lekker drankje geschonken worden. 

 

Dank aan alle medewerkers voor het 

verzorgen van deze middag. 
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KLACHTENFORMULIER 

WMO Voorzieningen 
 

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. 

 

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

 

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

 

 

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

  

Huishoudelijke hulp Organisatie:……………………………………………………………………………………... 

 

Klacht:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Hulpmiddelen 

 

Klacht:……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Vervoer/ pasnummer: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
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          Activiteiten        Mei 2017     ANSV    

Dag Datum Activiteit Accomm. Tijd Org. 

Alle werkdagen niet op di+do.mo Biljart inloop / soos Wieken 10.00 DBO 

Alle werkdagen   Biljart inloop / soos Trefpunt 10.00 DBO 

Maandag geen cursus Schilderen/aquarelleren Wieken 09.30 DBO 

Maandag 1/8/15/22/29 Computer Inloop Trefpunt 09.30 DBO 

Maandag 1. Samen koken Trefpunt 10.30 ANSV 

Maandag 1. Samen eten. Trefpunt 12.00 ANSV 

Maandag 1/8/15. Schilderen/aquarelleren Wieken 13.30 DBO 

Maandag 22. Sierraden maken  Trefpunt 13.30 ANSV 

Maandag 8. Damesbingo Wieken 20.00 DBO 

Dinsdag 9. Fotografie Trefpunt 10.00 ANSV 

Dinsdag 2/9/16/23/30 Competitie biljart Wieken 09.30 ANSV 

Dinsdag 16. Literaire leeskring Wieken 10.00 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23/30 Handwerken Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 2/9. Aquarelleren Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag        bij vold oende belangstelling Kantklossen Trefpunt 13.30 ANSV 

Dinsdag 16/23/30. Aquarelleren/ Schilderen Trefpunt 13.30 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23/30 Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Dinsdag 2/9/16/23/30 Country Line Dance Wieken 19.30 DBO 

Woensdag 3. Postzegel ruilmiddag Wieken 13.30 ANSV 

Woensdag 3/10/17/24/31 Tafeltennis Nwe Zeeweg 73 09.00 DBO 

Woensdag 10. Bloemschikken Trefpunt 10.00 ANSV 

Woensdag, Vrije inloop, 3/10/17/24/31 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 13.30 DBO 

Woensdag 3/10/17/24. Klaverjassen/sjoelen/ koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 31. Prijsuitreiking Klaverjassen/sjoelen/ koersbal Trefpunt 13.30 ANSV 

Woensdag 3/10/17/24/31 Wandelvoetbal Sportpark SJC 14.30 DBO 

Woensdag 10/17/24/31 Volksdansen Trefpunt 14.45 DBO 

Donderdag 0 Bridge "Oudt Noordwijck" Wieken 09.00 DBO 

Donderdag 4/11/18. Gymnastiek Trefpunt 10.30 DBO 

Donderdag 4/11/18. Competitie klaverjassen Wieken 13.45 DBO 

Donderdag 4/18. Kaarten maken Trefpunt 13.30 ANSV 

Donderdag 18. Bowling Bowling N'hout 14.00 ANSV 

Donderdag 18. Prijsuitreiking Bowling Bowling N'hout 14.00 ANSV 

Donderdag 4/11/18. Galm sportstimulering Stijntjesduinstr. 19.00 DBO 

Donderdag 11. Bingo Trefpunt 14.00 ANSV 

Vrijdag, vrije inloop 5/12/19/26 Bridge "Oudt Noordwijck" Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 13/27. Biljarten/soos Trefpunt 13.30 DBO 

Zaterdag 13/27. Klaverjassen Trefpunt 13.30 DBO 

 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 

 I.v.m. Hemelvaartsdag is het Trefpunt op 25 mei gesloten, deze maand alleen op  

         11 mei bingo. 
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Hotel “De Ossewa”** 

Familie Geerlings                    De gezellige ambiance,  

Duinweg 7               de betaalbare prijzen 
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Samenstelling van het Bestuur 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter:  Hennie Meeuwenberg    3614198   karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Secretaris: Henriëtte van der Gugten    8884884 info@ansv.nu 

Penningm.:Ton Brakhoven               06-51562062 ton.brakhoven@sheerenloo.nl 

Bestuursleden : 

Bestuurslid Lief en Leed   Noordwijk Binnen:  Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Bestuurslid Lief en Leed   Noordwijk Zee   Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Bestuurslid Wonen:      Cees Hamburger       3619954      

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand                                   3618638 

Bestuurslid activiteiten     Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Berichten maandblad:     Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

Adviesraad Sociaal Domein/koken   Ton Donders     3614981 

Medewerkers: Belastinginvullers:  

Tiny van den Wollenberg Coördinator:  071-3621132 cvdw@ziggo.nl 

Froukje Vriezema      071-3616043 mevr_f_vriezema@ziggo.nl 

Ton Ouwehand       071-3618638 floriston@hetnet.nl 

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Ouderenadviseurs:  

Ton Donders  Coördinator    071-3614981 ton.donders@casema.nl 

Tiny van den Wollenberg      071-3621132 cvdw@ziggo.nl 

Cees Hamburger      071-3619954 cecohamburger@hotmail.com 

Hennie Meeuwenberg     071-3614198 karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Web-master:   

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

Webadres:       WWW.ANSV.NU 

Facebook  pagina: 

Coty Hamburger      Facebook pagina: ANSV Noordwijk 

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       06-23860772  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 consump-

ties, zwemabonnement van het zwembad en bij een aantal artikelen bij de Hema. 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:mevr_f_vriezema@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:TiNo.vandenwollenberg@wandoo.nl
mailto:ceco@hotmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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Prachtige tijd: de lente 


