Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

November 2016

22

Van de bestuurstafel
Met dit prachtige herfstweer is het moeilijk om

Graag willen wij vast

onze gedachten te verplaatsen naar de festivi-

de jaarlijkse kinder-

teiten van de maanden november en decem-

bingo bij u melden

ber. Toch naderen deze speciale dagen en

Een feestelijke middag tussen de feest-

moeten wij de nodige voorbereidingen treffen.

dagen, dagen waar

De Sint heeft al laten weten dat zijn bezoek in

vaak een beroep op

zijn agenda staat genoteerd en wel op de laat-

de grootouders wordt gedaan omdat de ou-

ste donderdag van de maand november. Dit

ders werken of andere verplichtingen hebben.

feest valt op

Dit evenement zal plaats vinden op woensdag

donderdag 24

28 december in het Trefpunt. Om half twee is

november en

de zaal open, om twee uur start de bingo-

zal plaatsvinden

master het spel. De dames van de bingocom-

in het Trefpunt,

missie zorgen weer voor leuke prijzen.

aanvang 14.00

Mocht u uw maandblad kwijt zijn geraakt dan

uur. We verheu-

is er de mogelijkheid om de website te raad-

gen ons weer

plegen. De website wordt door Henriëtte bij-

op een gezellige middag met veel bezoekers.

gehouden en elke maand wordt ons maandblad op de website geplaatst zodat u altijd op

De kerstviering zal plaatsvinden op donderdag

de hoogte kunt zijn van alle activiteiten.

22 december in het Trefpunt en zoals gewoon-

Dat kunt u natuurlijk ook door de activiteiten in

lijk starten we om half één met een lunch. De

uw agenda te zetten. De agenda die u deze

lunch wordt klaargemaakt door Ton Donders

maand weer aan kunt vra-

met hulp van een aantal medewerkers. De

gen en dan in december

kerstviering begint om twee uur. Voor deelname

gelijk met het maandblad

aan de lunch dient u zich op te

thuis wordt bezorgd.

geven, uw bijdrage is gesteld

Wel dient u zo spoedig mogelijk het aanvraag-

op € 5,-. Wilt u dit bedrag en

formulier in te vullen en te deponeren in de

uw aanmeldingsformulier in

brievenbus van het Trefpunt of De Wieken.

een enveloppe stoppen en de-

Wanneer er geen aanvraag binnenkomt ne-

poneren in de brievenbus van

men we aan dat u geen prijs stelt op de agen-

het Trefpunt of De Wieken?

da. Formulier voor aanvragen van een agen-

Op pagina 15 van dit blad

da vindt u op pagina 15 van dit blad.
Inmiddels worden de activiteiten weer goed

vindt u het inschrijfformulier.

bezocht. Met uitzondering van het sieraden

Wilt u uw formulier zo spoedig mogelijk inleveren? Tot slot bezoekers aan de kerstviering verzoeken wij te wachten tot kwart voor twee met

maken, is er bij alle activiteiten nog de mogelijkheid om zich aan te melden. Desgewenst
gaat u bij een activiteit van uw keuze een keer

het betreden van de zaal.

kijken of het aan uw verwachting voldoet.
Hennie Meeuwenberg, voorzitter
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Op 3 augustus jl. deed de Rechtbank Noord-

De vordering van K is ontstaan toen zijn

Holland, een opvallende uitspraak die ieders

moeder overleed in 1993, en de verjarings-

aandacht verdient.

termijn is gaan lopen vanaf de opeisbaar-

Bij langstlevende-testamenten is het

heid van die vordering, ofwel op de datum

gebruikelijk dat de kinderen, behalve bij overlij-

dat de samenwoning tussen de vader van

den van de langstlevende ouder, hun erfdeel

K en diens nieuwe vriendin aanving. .

óók op kunnen eisen als de langstlevende in

Ten tijde van het beroep van K op zijn

een verzorgings- of verpleeghuis terechtkomt,

vordering/erfdeel was meer dan twintig jaar

als de langstlevende onder curatele gesteld

verstreken sedert de opeisbaarheidsda-

wordt, enzovoorts, en als de langstlevende gaat

tum. De Rechtbank stelt V in het gelijk: de

hertrouwen (in gemeenschap van goederen).

vordering van K is verjaard nu er meer dan

In het geval waarin de Rechtbank uitspraak

twintig jaar zijn verstreken sinds hij een

deed, was er in het testament van echtelieden

beroep op zijn erfdeel had kunnen doen.

opgenomen dat het erfdeel van kind K óók op-

Daarbij was het volgens de Rechtbank niet

eisbaar zou zijn als de langstlevende zou gaan

relevant dat vader K niet expliciet had inge-

samenwonen. Meestal raad ik dit in testamen-

licht over de samenwoning.

ten af, omdat samenwonen moeilijk objectief

Hieruit vallen twee dingen te leren: voor

vast te stellen is.

ouders: neem de omstandigheid

De moeder van K overlijdt in 1993, en in 1994

'samenwonen' niet op als opeisbaarheids-

gaat de vader van K samenwonen met zijn

grond, en voor kinderen: vorder je erfdeel

nieuwe vriendin V. K vordert zijn erfdeel niet op.

op zodra een opeisbaarheidsgrond zich

In 2014 overlijdt de vader van K, en pas op dat

voordoet. Vind je dit niet 'netjes' ten op-

moment vordert K zijn erfdeel. Vriendin V, die

zichte van de langstlevende ouder, houd

enig erfgename is van de vader van K, beroept

dan in elk geval in de gaten dat de termijn

zich op verjaring.

van twintig jaar niet verloopt!
Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) / 071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl

De afgelopen maanden zijn ons de volgende leden ontvallen:
Dhr. J. de Mooij

de la Bassecour Caanstraat

14

2201 NC Noordwijk

Dhr. H. Bakker

Beeklaan

26

2201 BD Noordwijk

Wij betuigen ons medeleven met het verlies en wensen de nabestaanden veel sterkte.
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Nieuwsbrief uitgegeven door NVOG
(Nederlandse Vereniging van Organisaties Gepensioneerden)
NVOG stuurt brief naar staatssecretaris Klijnsma
De NVOG heeft gisteren, samen met de KNVG

waarin wij hem nadrukkelijk verzoeken

en de Ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB

zich ten volle in te zetten om maatregelen

en NOOM, een brief gestuurd naar

te treffen ter voorkoming van het onnodig

mevr. J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale

korten van pensioenen.

Zaken en Werkgelegenheid. Een kopie van de

Het mag gezegd worden dat de gezamen-

brief is ook gestuurd aan DNB, de vaste Tweede Kamercommissie SZW, de leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Pensioenfederatie,
het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de deel-

lijke NVOG/KNVG pensioencommissie met
het opstellen van deze brieven uitstekend
werk heeft afgeleverd.

nemers aan het zgn, Achtpartijenoverleg en aan

Bovendien is het prettig te constateren dat

de SER commissies die zijn betrokken bij de

deze brieven konden worden verstuurd in

Pensioendialoog. In de brief, waarmee wijn de

gezamenlijkheid van zowel de beide

staatssecretaris als het ware de helpende hand

Koepels van de pensioenverenigingen

toesteken, doen wij haar een aantal expliciete

NVOG en KNVG als van de ouderenorga-

voorstellen die zij kan betrekken in het onder-

nisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM.

zoek naar het in kaart brengen van de effecten

Hiermee geven wij een krachtig signaal

op eventuele kortingen van pensioenen. Omdat

aan de politiek dat de ouderen eensgezind

wij vinden dat het kabinet op het punt van het

optrekken wanneer hun belangen moeten

onnodig korten op pensioenen vrijwel niets heeft

worden verdedigd in Den Haag. Laten wij

meegenomen, is aan de minister-president Rut-

hopen dat deze samenwerking zich in de

te een kopie van de brief aan mevr. Klijnsma

toekomst verder zal versterken, want sa-

gestuurd,

men staan wij sterk!!

Rijbewijskeuring
De stichting is gevestigd in Leiden, verricht al meer dan 10 jaar voor de senioren/ouderen
goedkoop rijbewijskeuringen in de regio. Sedert enkele maanden houdt de stichting om
beurten in de Dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt op maandagmorgen spreekuur.
Men kan daar dan terecht voor de rijbewijskeuring of om raad over medische/ zorgvragen. Het is de bedoeling dat er telefonisch, 071-5728434, een afspraak wordt gemaakt,
er is vrijwel nooit een lange wachttijd.
De doelstelling van onze stichting is om ouderen zolang mogelijk zelfstandig en mobiel te
houden. Onze stichting werkt alleen met vrijwilligers zodat de kosten laag zijn. Afspraak
kunt u telefonisch maken 071-5728434. Stichting MediPartners Nederland, Pompoenweg
9, 2321 DK Leiden.
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GEZELLIG OP STAP MET DE ANSV NOORDWIJK.
Helaas hebben wij de dagtocht naar het
eiland Tiengemeenten moeten annuleren in
verband met te weinig inschrijvingen
(16 personen).
Toch willen wij de volgende dagtocht aankondigen.

DE KERSTSHOW VAN INTRATUIN IN
TER AAR
Op dinsdag 29 november 2016 willen wij daar een bezoek aan gaan
brengen.
Winkelketen Intratuin maakt altijd
veel werk van de verkoop van
kerstartikelen. De vestiging in
Ter Aar van Intratuin heeft een
uitgebreide jaarlijkse tentoonstelling
van alles wat straalt, glittert en glanst.
Het is een hele mooie kerstshow waar u ideëen op kunt doen voor de komende kerstdagen. Natuurlijk kunt u ook het nodige kopen
om uw huis te versieren voor de kerstdagen.
Het deelnemersgeld voor deze dag zal 30
euro per persoon bedragen.
Wij vertrekken met een bus van Beuk .
Opstappunten zijn:
Het Trefpunt om 10.30 uur ,
Groot Hoogwaak om 10.45 uur en
van de Mortelstraat (tegenover het dierenparkje) om 11.00 uur.
Heeft u een rollator dan kan die mee en gaat
dan in de kofferruimte. Degene die met een
opvouwbare rolstoel meegaan dienen wel gewoon naar een stoel in de bus te kunnen lopen
en op een stoel te kunnen zitten. Ook dient u
zelf voor iemand te zorgen die u met uw rolstoel wil duwen.
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De rolstoel gaat dan ook in de kofferruimte.
In het tuincentrum gaan wij rond 12.30 uur
koffie drinken met iets er bij en rond 15.30
uur vertrekken wij vanaf Ter Aar, de chauffeur zal ons dan afzetten bij Het Trefpunt.
Hier gaan wij een drankje drinken en daarna
gaan wij aan het diner.
Wij hebben aan Ton
Donders gevraagd of
hij voor ons een Hollandsche maaltijd wil
maken daar is hij toe
bereid en zal Boerenkool voor ons maken.
Natuurlijk hoort er
ook een nagerecht
bij.
Na het eten sluiten
wij de dag af en zal iedereen op eigen gelegenheid huiswaarts keren.
Wij hopen dat er veel van u inschrijven
voor deze dagtocht. VOL = VOL er kunnen totaal 40 personen mee.
U kunt onderstaand opgaveformulier in de
bus doen van het ANSV in het Trefpunt. Of
per email uw opgave doen aan
olga17@xs4all.nl .
In principe is de inschrijfdatum en mogelijkheid tot betalen op woensdag 26 oktober
tussen 10.00 en 12.00 uur in het Trefpunt.
Maar wanneer er nog plaats is kunt u zich
nog melden bij Olga..
Met vriendelijke groeten,
Olga Klene, reiscommissie
Tel. 0252-224795 of 06-238060772
email: olga17@xs4all.nl

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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KOKEN IN HET TREFPUNT
Op 3 oktober jl. zijn we gestart met het maande-

De eerste maandag in december valt op

lijks koken. We hebben toen ingespeeld op het

5 december pakjesavond. Ook dan willen

Leidens Ontzet, met als voorgerecht: wit brood

we de kookmaandag door laten gaan.

met haring, hoofdgerecht: Hutspot met klapstuk

Maaltijd 5 december

en als dessert: pudding met rode saus.

Voorgerecht

Tijdens dit diner werd door het bestuur van ANSV
een gratis consumptie aangeboden. ANSV wil

graag alle senioren die zich eenzaam voelen of
alleen zijn of die alleen

:Soep van de Sint

Hoofdgerecht :Suprise schotel
Nagerecht

:Zwarte Piet verrassing

Kosten

:€4,00

Aanmelden tot 1 december

een vorkje willen mee
prikken of eens in de
maand behoefte heb-

U kunt zich opgeven

ben om eens in de

door een briefje in de

maand met elkaar een

brievenbus te stoppen in

gezonde maaltijd te

het Trefpunt of Wieken.

nuttigen, uitnodigen
om de maandelijkse
kookbijeenkomsten bij
te wonen en eventueel

Ton Donders druk bezig bij de inductieplaat.

mee te helpen.
(bijv. aardappels schillen, groente schoonmaken,

U kunt ook een mailtje sturen naar

tafels dekken etc.). We koken op elke eerste

Ton Donders(ton.donders@casema.nl)

maandag van de maand.

Heeft u nog wat aarzelingen probeer het

Voor november is dat maandag 7 november.

eens. Even er tussen uit is goed voor ie-

We beginnen dan om 11.30 uur met de voorbe-

der . ANSV probeert alle leden te bereiken

reiding zodat we om 12.30 uur kunnen eten.

door zoveel mogelijk activiteiten aan te

Maaltijd 7 November

bieden, maar is zeer afhankelijk van uw

Voorgerecht

wensen en behoeftes.

: Kippensoep

Hoofdgerecht : Boerenkool met gehaktbal
Nagerecht

: Vla/pudding

Kosten

: €4,00

Aanmelden tot 3 november

Op de foto rechts het gezelschap geniet van
de hutspot.
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November
Dag

Datum

Activiteit

Accomm.

Alle werkdagen

niet op di. Mo.

Biljart inloop / soos

Alle werkdagen

Tijd

Org.

Wieken

10.00

DBO

Biljart inloop / soos

Trefpunt

10.00

DBO

Dinsdag

1/8/15/22/29

Biljart competitie

Wieken

09.30

ANSV

Dinsdag

1/8/15/22/29

Frans conversatie groep 1

Wieken

10.00

DBO

Dinsdag

8.

Fotografie

Trefpunt

10.00

ANSV

Dinsdag

29.

Uitstapje naar Ter Aar

zie maandblad

10.30

ANSV

Dinsdag

1/8/15/22/29

Handwerken

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

1/8/15/22/29

Aquarelleren

Trefpunt

13.30

DBO

Dinsdag

8/22.

Kantklossen

Trefpunt

13.30

ANSV

Dinsdag

1/8/15/22/29

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Dinsdag

1/8/15/22/29

Country Line Dancing

Wieken

19.30

DBO

Dinsdag

15.

Literaire leeskring

Wieken

10.00

DBO

Woensdag

2.

Postzegelruilmiddag

Wieken

13.30

ANSV

Woensdag

2/9/16/26/30

Bridge voor beginners

Trefpunt

10.00

DBO

Woensdag

2/9/16/26/30

Tafeltennis

Nwe Zeeweg 73

09.00

DBO

Woensdag

2/9/16/26/30

Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

13.30

DBO

Woensdag

2/9/16/26/30

Wandelvoetbal

Sportpark SJC

14.30

DBO

Woensdag

2/9/16/26/30

Klaverjassen, sjoelen, koersbal

Trefpunt

13.30

ANSV

Woensdag

2/9/16/26/30

Volksdansen

Trefpunt

14.45

DBO

Donderdag

3/10/17/24

Bridge "Oudt Noordwijck

Wieken

09.00

DBO

Donderdag

3/10/17/24

Gymnastiek

Trefpunt

10.30

DBO

Donderdag

3/10/17/24

Competitie klaverjassen

Wieken

13.45

DBO

Donderdag

3/17.

Kaarten maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Donderdag

3/10/17/24

Galm sportstimulering

Stijntjesduinstr

19.00

DBO

Woensdag
Donderdag

9.
10.

Bloemschikken
Bingo

Trefpunt
Trefpunt

10.00
14.00

ANSV
ANSV

Donderdag

24.

Sintbingo

Trefpunt

14.00

ANSV

Vrijdag

4/11/18/25

Bridge "Oudt Noordwijck

Trefpunt

13.30

DBO

Vrijdag

28.

Bridge "Oudt Noordwijck

Trefpunt

13.30

DBO

Vrijdag

4/11/18/25

Frans conversatie groep 2

Wieken

10.00

DBO

Vrijdag

4/11/18/25

Omgaan met tablets

Wieken

10.00

DBO

Vrijdag

4/11/18/25

Computer/laptop cursus

Wieken

11.00

DBO

Vrijdag

25.

Bowling

Bowl. Center

14.00

ANSV

Zaterdag

12/24.

Comp. Klaverjassen+ Bilj. Soos

Trefpunt

13.30

DBO

Maandag

7/14/21/28

Schilderen/aquarelleren

Wieken

09.30

DBO

Maandag

7/14/21/28

Computer inloop

Trefpunt

10.00

DBO

Maandag

7.

Samen koken en eten

Trefpunt

Maandag

7/14/21/28

Schilderen/aquarelleren

Wieken

Maandag

7.

Samen koken en eten

Trefpunt

Maandag

14

Sieraden maken

Trefpunt

13.30

ANSV

Maandag

14/28.

Kunstgeschiedenis groep 1

Trefpunt

14.00

DBO

Yoga

Trefpunt

14.30

DBO

Maandag

Zie pag. 9 ANSV
13.30

DBO

zie pag.15 ANSV

Maandag

7/21.

Kunstgeschiedenis groep 2

Trefpunt

14.00

DBO

Maandag

14.

Dames Bingo

Wieken

20.00

DBO

Maandag

7/14/21/28

Yoga

Trefpunt

14.30

DBO

Informatie receptie Trefpunt 071-7114334 of Hennie Meeuwenberg 071-3614198
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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.
U kunt nu lid worden, betaal € 10.00 en de partner € 5.00voor de rest van 2016.
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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3 Oktober, Leidens ontzet.
We zijn de Watergeuzen nog steeds dankbaar
dat deze strijders, in hun platte boten, zo dapper Leiden hebben ontzet. Deze actie wordt
nog jaarlijks gevierd. Een enorme drukte want
velen hebben die dag vrij en ook de scholen
zijn gesloten.
De hutspot staat bij velen op de tafel en ook
wij namen de gelegenheid waar om hutspot
klaar te maken. Want de keuken in het Trefpunt is klaar en wij vonden het een prachtige
gelegenheid om de keuken in de wijden met
een maaltijd hutspot met klapstuk.

Deze eerste keer hebben Ton Donders en
Aard Mulder gekookt, ik moet zeggen het
smaakte prima.
Vooraf wit brood met haring gevolgd door
hutspot met klapstuk en tot slot een heerlijk
toetje. Het smaakte goed en was bijzonder
gezellig.
Op de foto ziet u beide heren druk bezig in
de keuken. Wij verwachten dat de keuken in
de toekomst veel gebruikt gaat worden.

Inmiddels is er in de voorraad ruimte een
plank geplaatst zodat de pannen en verder
materiaal niet meer in de keuken staan. Er
is nu meer ruimte wat het werken wel prettiger maakt.
Op het verlanglijstje staat nu nog een metalen werktafel. Dan zouden meerdere personen mee kunnen helpen met het klaarmaken
van de maaltijd.

Een aantal mensen zijn druk bezig geweest om de keuken te realiseren. Daar heeft men
best veel tijd in gestoken. Ook de medewerking van de gemeente Noordwijk en de WSN
wordt bijzonder gewaardeerd.
Geweldig, hartelijk dank hiervoor.

Afknippen
——————————————————————————————————————————--

Aanmelden voor het samen koken/eten in het Trefpunt op de 1e maandag van de maand.
A.

Hierbij meld ik mij aan voor het koken en samen eten.

Naam:…………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Formulier deponeren in de brievenbussen in De Wieken en het Trefpunt
Doorhalen wat niet gewenst is.
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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
13

14

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE DAGTOCHT OP 29 NOVEMBER 2016 NAAR HET TUINCENTRUM IN TER AAR
NAAM_________________________________________________________________________
ADRES________________________________________________________________________
WOONPLAATS_____________________________________________________________
TEL. NR.__________________________________________________

MET HOEVEEL PERSONEN WILT U MEE___________________________________
Deelnemersgeld kunt u betalen op woensdag 26 oktober 2016 in het Trefpunt tussen
10.00 – 12.00 uur

hierlangs afknippen
Agenda 2017
Evenals voorgaande jaren willen wij u weer het aanbod doen tot het aanvragen van een agenda. Uw aanvraag kunt u deponeren in de brievenbus in De Wieken en Het Trefpunt. Desgewenst kunt u de aanvraag ook per mail versturen naar karelmeeuwenberg@ziggo.nl.
Aanvraag agenda 2017
Graag maak ik gebruik van uw aanbod voor aanvraag van de agenda 2017
Naam:………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………..
Tel. Nr.:………………………………………………………………………………………………...

hierlangs afknippen en deponeren in de brievenbussen in het Trefpunt of De Wieken.
Aanmelden voor het samen koken/eten in het Trefpunt op de 1e maandag van de maand.
Of voor de kerstmaaltijd op 2e kerstdag in het Trefpunt
A.
B.

Hierbij meld ik mij aan voor het koken en samen eten.

Hierbij meld ik mij aan voor de kerstmaaltijd op 2e kerstdag, kosten € 12,50,- p.p.

Naam:…………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………….
Formulier deponeren in de brievenbussen in De Wieken en het Trefpunt
Doorhalen wat niet gewenst is.
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Heerlijk wandelen in de duinen met een zonnetje of

Een herfstmiddag wandelen op het strand bij Noordwijk
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