Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

6e jaargang april 2021

Colofon:
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en verschijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand april 2021.
De volgende uitgave verschijnt op 26 april 2021.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’ telnr: 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 26 april vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
De Senior april 2021
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Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag met foto’s, zonder foto is ook zeer welkom!!!
De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende
nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden voor 19 april naar: redactie@ansv.nu.
Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen, in overleg met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die niet zijn ondertekend
vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.
Uit uitgaven van de Senior mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden overgenomen.
De redactie bestaat uit:

Henriette van der Gugten, Cees Hamburger en Hendrik Brussee.
We zijn opzoek naar versterking van onze redactie.
Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de voorkeur, of per telefoon bij onze secretaris
Henriette van der Gugten: E-mail: secretaris@ansv.nu Telefoon: 06 253 116 80.

De uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ van mei is
19 april. Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:
redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Hoe gaat het met u? De afgelopen weken werden we voortdurend op radio, TV en kranten
heen en weer geslingerd met nieuws over corona-virus en de verkiezingen voor de 2de kamer.
Ik weet niet hoe het u is vergaan maar van beiden werd ik niet vrolijk. De besmettingen namen
toe en de verdeeldheid in het politieke landschap werd groter. Er was wel een algemene grote
deler: Er werd veel beloofd en toegezegd zowel bij de bestrijding van het corona-virus als in de
verkiezingsprogramma’s.
Het begint afgezaagd te worden. Voor het uitkomen van het maandblad april zit ik weer aan de
buis gekluisterd. Ondanks dat er al veel is uitgelekt hoop ik tegen alle verwachting in toch nog
iets positiefs te horen, vooral meer perspectief en evt. enige versoepelingen, maar helaas.
Met het volgend statement opende minister-president Mark Rutte de persconferentie:
Goedenavond. Als de verwachting uitkomt dat aan het begin van de zomer iedereen in
ons land, die dat wil, minstens 1 keer is gevaccineerd, dan is dat het moment waarop we
eindelijk weer grote stappen kunnen zetten in de richting van het normale leven. Dan kan
en mag misschien nog niet alles, maar wel veel. Het klinkt na een jaar corona bijna onwerkelijk, maar daar mogen we zo langzamerhand van uitgaan. Dan is corona nog steeds
onder ons, maar niet meer allesbepalend voor ons leven.
Je kunt zeggen: dat is al over 4 maanden. Maar ook, het is pas over 4 maanden. Want als je om
je heen kijkt, als je mensen spreekt, als je de impact van corona op jongeren op je inlaat werken, als je de kaalslag en ellende bij veel bedrijven ziet, dan is het volstrekt duidelijk dat we de
Lock down in deze vorm moeilijk nog 4 maanden kunnen volhouden. We moeten ons dus op
weg naar de eindstreep, op weg naar het moment dat we gaan leven met het virus, steeds blijven afvragen: wat kan er nu al, op een veilige en verantwoorde manier?
Dit heeft tot gevolg dat wij als ANSV de komende maanden aan handen en voeten gebonden
zijn. Wij zijn de doelgroep die het meest kwetsbaar is en nog niet volledig gevaccineerd is. Wij
gaan er voorzichtig van uit dat we met Pinksteren misschien het Trefpunt kunnen open stellen
voor een kopje koffie met wat lekkers en elkaar kunnen zien en bijpraten.
U heeft in de vorige maandblad het jaarverslag 2020 en een beknopt overzicht van het financieel jaarverslag kunnen lezen. Door corona heeft er nog geen controle van de financiën kunnen plaatsvinden. Als u geen bezwaar heeft tegen het jaarverslag 2020 (Er kan op dit moment
geen ledenvergadering plaatsvinden) willen we dit in het volgende maandblad vermelden.
Heeft u wel op-of aanmerkingen laat het ons weten.
Ik wil u nog even de contributie voor 2021 onder de aandacht brengen. In het maandblad van
maart werd u vriendelijk verzocht de contributie per bank te betalen. Ik weet dat veel leden gewend waren om het cash te betalen tijdens de activiteiten die zij bezochten of op vastgestelde
data. Maar door de corona is dit niet mogelijk en er wordt geadviseerd om zoveel mogelijk contactloos te betalen. Daarom nogmaals een vriendelijk verzoek om de contributie per bank over
te maken. Zie het formulier in het maandblad. Bij het uitkomen van dit maandblad hebben nog
een flink aantal ANSV-leden de contributie over 2021 niet betaald. Willen wij straks alle activiteiten weer gaan starten en jullie kunnen verassen met wat extra hebben we dit wel nodig. We
moeten er ook rekening mee houden dat de subsidie van de Gemeente ook wat minder zou
kunnen worden door alle kosten m.b.t. het bestrijden van de corona.
Ondanks alle beperkingen wensen wij jullie:

FIJNE- EN GEZONDE PAASDAGEN
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‘Een mooi bloemstukje voor de Pasen zou best leuk zijn’
Het is nu maart en alweer meer dan een jaar geleden dat we met het maken van bloemstukjes of
andere activiteiten bij elkaar geweest zijn. In september zijn we nog met een klein groepje, op
1,5 meter afstand, een mooi bloemstukje gaan maken. Daarna was het helemaal afgelopen. Nu,
eind maart, zitten we weer tegen Pasen aan en buiten bloeien alle bolletjes weer en soms schijnt
de zon, dan krijg je weer zin om wat te gaan doen. Een mooi stukje voor de Pasen zou best leuk
zijn. Helaas, dat zit er nog steeds niet in. Voorlopig houden we het erop dat begin september dat
wel mogelijk zal zijn.
Zo is het ook met de bingo.
jaar al een lijstje met te kopen
gemaakt voor prijsjes tijdens
den we Ton gevraagd om lekGelukkig hadden we toen nog

Edith en ik hadden vorig
prijsjes en lekkere dingen
de Paas bingo. Ook hadker gevuld eitje te maken.
geen inkopen gedaan.

Het is gek, maar ik kan me niet
een jaar geleden is. Het was
voor iedereen. Ik hoop dat jullie
gekomen zijn.

voorstellen, dat het al weer
een heel vervelend jaar
er allemaal goed doorheen

Ik heb ook meegedaan met 70+
senioren op te bellen. Dat
was namens de Gemeente
Noordwijk, Welzijn Noordwijk en de ANSV. Dat waren
vaak leuke gesprekken en
heb ik gelukkig geen klachten of nare verhalen gehoord over eenzaamheid. Ik heb natuurlijk
maar een klein gedeelte gebeld. Maar ik kan me wel indenken, dat als je alleen bent en je geen
kinderen hebt, je je eenzaam kan voelen.

Bericht van overlijden
- Cornelia Elisabeth Vink - Verlaan,

10 okt. '33 - 26 febr. '21

- Piet Koemans,

22 juli '41 - 26 febr. '21

- Nicolaas Klinkenberg,

10 april '28 - 3 maart '21

†

Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe
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***** Voor een ieder die nu wel weer eens lekker buiten in de warme zon zou willen zijn.
Marga Thomassen heeft onderstaande overpeinzing opgetekend. *******
Ook gedachtenspinsels ?? stuur ze in naar: redactie@ansv.nu

‘Ik zit in de tuin
Het is nog vroeg in de avond en al donker. Een hemel boven mij met
zo nu en dan sterren maar meer met wolkerige wolkjes met een roze
tintje.
Ik ga straks buiten slapen, net als deze afgelopen zomer een nachtje.
Toen stoven er teveel treinen langs. Nu niet.
Ik moet natuurlijk nog even Jan zijn slaapzak uit het luik vissen. Zijn
superdonzendure poolzak.
De stretcher uit het fietsenhok pakken. Mijn giga schapenvacht onder
mijn bed vandaan halen en een kruik vullen met heet water.
De poezen mogen mee hoewel dat nog wel een dingetje is.. Weinig
ruimte op die eenpersoons Actionstretcher en altijd weer dat gekloot
wie er waar zo dicht mogelijk bij mij mag liggen...
De hemel boven mij is een sprookje.
In eigen tuin, met alleen mijn neus in de zwoele avondlucht.
Een droom.
Ik kan het zo doen. Daar hoef ik geen Disneyfilm voor te huren. De buitenverlichting is aan en
kaarsen op de tuintafel zijn er zo gezet. Veel kaarsen.
De poolzak hoeft eigenlijk niet. Ik kan mijn eigen twee dekbedden zomaar onder en boven mij leggen.
Waarom ooit geen tijd en nu tijd zat en jamaarjamaar. Een beetje bizar als je 75 jaar bent en dit
soort uitstapjes koestert is het wel. Maar een milde temperatuur na een saaie zondag in november.
Heerlijk gegeten en natafelen in de tuin. Met zicht op een mooie hemel....
Dit gaat em niet worden. Ik ben geen twintig meer.
Dus Ik steek de kaarsen binnen aan. Abrikoos en Chokola uitgeteld
op de bank naast mij.
Maar de gedachte dat ik zomaar vrij ben om op mijn eigen terras te
gaan slapen, nou, daar kan ik ook hier op de bank best wel van genieten.
Het KÁN maar het HÓEFT niet.....’
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WAT IS HET SOCIAAL DOMEIN ?
Het Sociaal Domein bestaat uit alles wat geregeld is in:
• de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),
• de Jeugdwet,
• de Participatiewet,
Sommige gedeelten van de Woningwet horen er ook bij, maar alleen als ze wat te maken hebben met deze
drie eerdergenoemde wetten.
Heb je een probleem waarbij de Gemeente Noordwijk zou kunnen helpen?
Neem dan contact op met het Lokaal Loket in je eigen kern;
Noordwijk:
Noordwijkerhout/de Zilk:
T: (071) 3660295
T: (0252) 343800
E: lokaalloket@noordwijk.nl
E: wmo@noordwijkerhout.nl

Of kijk op het internet : www.lokaalloketnoordwijk.nl

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De adviesraad bestaat uit inwoners van de gemeente Noordwijk die goed thuis zijn op diverse gebieden
binnen het sociale domein. Door al hun kennis en ervaring is de adviesraad in staat adviezen uit te brengen
die rekening houden met veel verschillende belangen.
Ook de samenwerkende ouderenbonden (Federatie Senioren-4-Noordwijk) zijn vertegenwoordigd in deze
adviesraad.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Ook houdt de adviesraad de gemeenteraad op de hoogte van de adviezen die aan het college van B&W zijn voorgelegd.
De adviesraad adviseert niet over individuele kwesties, klachten en bezwaarschriften, maar wel over alles
wat een hele groep nodig heeft.
Gaan klachten over procedures, regelingen of richtlijnen dan kan de adviesraad er wel voor in actie komen.
Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein via de website:
www.noordwijk.nl/gemeenteraad/adviesorganen
Voor het vervolg zie pagina 9
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WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Of je nu oud, jong of ziek bent of een lichamelijke beperking hebt, er zijn altijd situaties denkbaar waarbij
je wel wat extra hulp of ondersteuning kunt gebruiken.
Bijvoorbeeld als je je huis niet meer zelf kunt schoonmaken. Als lopen steeds lastiger wordt.
Als je geen eigen vervoer hebt en het openbaar vervoer geen optie is. Als je de trap niet meer opkomt. Bij
het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) voor degene die liever zelf zijn of haar zorg regelt.
Er zijn allerlei situaties waarbij je een beroep kunt doen op de gemeente of waarbij de gemeente kan helpen. Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen of regelen van hulp, dan kunt u altijd een van onze vrijwillige ouderenadviseurs hiervoor inschakelen om samen met u naar oplossingen te zoeken.
De Gemeente Noordwijk werkt samen met andere gemeenten in de Bollenstreek om de WMOvoorzieningen aan haar inwoners te kunnen aanbieden. De gemeente stelt daar haar eigen regels voor op.
Die regels worden uitgevoerd door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).
Als je als inwoner van de gemeente Noordwijk een beroep doet op de gemeente, dan nemen medewerkers
van de ISD contact met je op om na te gaan wat je zelf kunt organiseren.
Als je het probleem niet zelf kunt oplossen dan geeft de ISD aan de gemeente door wat er, al dan niet aanvullend, nodig is.

PARTICIPATIEWET.

De Participatiewet is een Nederlandse wet die is ingegaan op 1 januari 2015.
Deze wet vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand, de Wet sociale
werkvoorziening en de Wajong.
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.
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2021
Ter herinnering:
Contributie ANSV 2021
Vriendelijk verzoeken wij u om de contributie voor het lidmaatschap van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) voor het jaar 2021 over te maken op bankrekeningnummer: NL14 INGB 0007 090 565, t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van: uw lidmaatschapsnummer, contributie 2021 en volledige naam.
U vindt uw lidmaatschapsnummer op uw lidmaatschapskaart.
De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV bedraagt € 20,00 p.p. Is uw echtgenoot/
partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen.
ANSV wil zich aan de Coronavoorschriften houden. Daarom vragen wij u om de betaling via de
bank te doen. Is het ѐcht niet mogelijk om via de bank te betalen, neemt u dan contact op met
de voorzitter a.i. Ton Donders ton.donders@casema.nl.
Heeft u inmiddels al betaald, hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Jan Hoek, penningmeester ai.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Vandaag wat aandacht voor (financieel) misbruik. Dit komt helaas in allerlei vormen voor.
Drie voorbeelden kwamen afgelopen week op tafel.
1. Zembla besteedde aandacht aan misbruik van ouderen. Als je de verkeerde persoon aanstelt als je gemachtigde, of je geeft iemand die je niet voldoende kent, je bankpasje en je
pincode, kan het slecht met je saldo aflopen. Eén van de adviezen was dan ook: "Maak een
levenstestament zolang je nog wilsbekwaam bent". Als mensen bij mij op kantoor komen
voor een volmacht of een levenstestament (een "opgetuigde" volmacht voor het geval van
wilsonbekwaamheid), waarschuw ik hen altijd dat ze iemand moeten kiezen die ze voor
300% vertrouwen. Want je geeft een gevolmachtigde de vrije hand ten aanzien van je banktegoeden, je effectenportefeuille en je huis. Soms is het best moeilijk kiezen, vooral voor
mensen die geen kinderen hebben. Je kunt in het levenstestament ook een toezichthouder
aanstellen, die toezicht houdt op de handel en wandel van de gevolmachtigde. Aan deze
toezichthouder moet rekening en verantwoording worden afgelegd. Er is momenteel ook
een campagne waarbij u vrijblijvend telefonisch informatie kunt inwinnen over het levenstestament.
2. Ook van mensen die niet per se wilsonbekwaam zijn, maar wel in een kwetsbare positie zitten, wordt soms misbruik gemaakt. Bijvoorbeeld als een kind een ouder dwingt een testament te maken waar het kind bevoordeeld wordt boven de andere kinderen, met soms dreigementen dat als de ouder dat niet doet, hij zijn handen van de ouder aftrekt, of er niet meer
op visite gaat, of de ouder de kleinkinderen niet meer mag zien. Het is een taak van de notaris om dit te signaleren, de ouder uitgebreid en alléén te bevragen over zijn of haar bedoelingen. Ook wordt er via de KNB soms doorgegeven aan andere notarissen dat er een cliënt
op bezoek is geweest bij wie misbruik wordt vermoed. Uiteraard in het kader van de privacy
alleen met een letter van de achternaam, geboortejaar en regio waarin deze cliënt zich zou
kunnen melden, zodat een notaris alert kan zijn als hij een dergelijke cliënt op kantoor krijgt.
3. Ten slotte heeft menigeen van u ongetwijfeld het nieuwsbericht gehoord dat een notaris van
een groot kantoor in Den Haag in staat is gebleken 10 miljoen gelden van cliënten in 10 jaar
tijd naar zichzelf over te hevelen, zonder dat het kantoor of de rechthebbenden argwaan
kregen. Schokkend. En een flinke deuk in het vertrouwen dat de maatschappij in de notaris
moet kunnen hebben. Transparantie in doen en laten is erg belangrijk. En de checks and
balances van je kantoor op orde hebben. Gelukkig is dat op een kleiner kantoor zoals het
mijne, waar eigenlijk iedereen van elkaar weet waar hij of zij mee bezig is en waar meerdere
medewerkers de saldi op de rekeningen kunnen inkijken, gemakkelijker te regelen.

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – 071-3640100 – ckruis@notariskruissweere.nl
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Zie voor meer informatie ook pagina 16
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Samenstelling van het Bestuur
Dagelijks bestuur:

Voorzitter a.i.: Ton Donders

071 3614981

ton.donders@casema.nl

Secretaris: Henriëtte van der Gugten

06 25311680

info@ansv.nu

Penningmeester a.i.: Jan Hoek

071 3688615

braamhk@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee:

Aad Passchier- van Rooijen

Bestuurslid Wonen:

Vacature

Bestuurslid ledenadministratie:

Ton Ouwehand

3688627

3618638

floriston@hetnet.nl
Bestuurslid activiteiten:

Aad Passchier- van Rooijen

Berichten maandblad:

redactie@ansv.nu

Adviesraad Sociaal Domein/koken:

Ton Donders

3688627

3614981

ton.donders@casema.nl
Inkomstenbelasting IB2020
Voor informatie over het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2020 kunt u contact met de coördinator

belastinginvullers de heer Hans van der Hoeven 06 536 321 60
Ouderenadviseurs :
Ton Donders:

Coördinator

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Henriëtte van der Gugten

06 25311680

ansv.secretaris@gmail.com

Webadres:

www.ansv.nu

Web-master:

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ledenadministratie:

Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

floriston@hetnet.nl

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan hier boven staande ledenadministratie.
Redactie:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV ,inclusief de vuurtorenpas, bedraagt € 20,00 p.p.
Is uw partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565, t.n.v.
ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en Lidmaatschapsnummer.
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