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Colofon: 

De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en ver-

schijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand december 2020 en januari 2021.  

De volgende uitgave verschijnt op 25 januari 2021. 

De redactie bestaat nu 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: 0625311680. 

Uiterlijke inleverdatums kopij ‘De Senior’                                                                                                                             

18 januari, 15 februari, 22 maart.  

 De bezorgers kunnen op 25 januari vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen 

 

Heeft u kopij voor De Senior, met foto’s maar zonder is ook welkom? 

De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende 

nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden 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 overge-

nomen.  

De Senior december 2020-januari 2021   inhoudsopgave: 

Voorblad                                                                                1      

Colofon   en redactie                                                             2              

Van de redactie                                                                     3                                                         

Advertentiepagina’s                                                    4, 6, 8,10 

Huwelijksjubilea                                                                     4 

Terugkoppeling enquête                                                        5 

Informatie ouderenwinkel                                                       7 

Fotowedstrijd                                                                          9 

Gedicht ’ik geef je tijd’                                                           10 

Column notaris Kruis                                                             11 

Puzzel                                                                                    13  

Klachtenformulier, Rijbewijskeuring, bericht van overlijden  14                              

Het bestuur                                                                            15 

Activiteiten                                                                     16 

De foto’s op pagina 1 en 5 en hieronder zijn gemaakt 

door Cees Hamburger 

 

De oplossing van de puzzel op pagina 13 is: ‘kerstgedachte’ 

  Lay out: Redactie de Senior 

Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling ‘De Repro’ bereikbaar via 06 207 984 20 
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Van de bestuurstafel. 

 

In het maandblad van november schreef ik dat ik op dinsdag 13 oktober jl. gespannen voor de buis 

zat. Om 19.00 uur zou premier Mark Rutte en corona minister Hugo de Jong weer met een extra pers-

bericht komen. En u kunt zich dat nog wel herinneren : 

“Nederland gaat de komende 4 weken grotendeels op slot “ 

Maar daar bleef het niet bij, tussentijds werden de maatregelen weer voor 2 weken aangescherpt, met 

als gevolg dat Het Trefpunt en de Wieken (dit zijn volgens de wet Buurthuizen) moesten sluiten. En 

weer zat ik dinsdag 17 november voor de buis, voor een extra persbericht. Hopende  maar tegen be-

ter weten in, dat er een versoepeling zou worden aangekondigd. Maar helaas weer een domper. De 

maatregelen van 13 oktober blijven van kracht en misschien wel tot Kerst, maar zeker tot 8 december. 

De buurthuizen: Het Trefpunt en Wieken mogen open met in acht neming van extra maatregelen / 

voorwaarden : 

Gebruik mondkapje 

Vanaf 1 december wordt het dragen van een mondkapje verplicht bij het lopen en staan in binnen-

ruimtes. 

Verkoop of nuttigen van een drankje / eten 

Het is niet toegestaan om drankjes te kopen op beide buurtcentra Het Trefpunt en de Wieken. Ook is 

het niet toegestaan om drankjes/eten te nuttigen op deze locaties. Als een activiteit lang duurt, dan is 

de mogelijkheid om water te vragen, aan de beschikbare vrijwilliger. Het is niet de bedoeling dat be-

zoekers zelf iets meenemen, ook geen flesjes water. 

De overige maatregelen om Corona tegen  te gaan, blijven van kracht 

 Per activiteit is iemand verantwoordelijk. De deur blijft gesloten, bezoekers moeten aanbellen; 

 Max. 30 personen; 

 Geen symptomen; 

 Handen schoonmaken bij binnenkomst; 

 Eenrichtingsverkeer; 

 Na gebruik, van materialen, dit schoonmaken en handen wassen; 

 Jas en eventuele rollator of scootmobiel, meenemen naar zaal; 

 Onderling 1,5 meter afstand houden; 

 Goed ventileren. 

Naar aanleiding van bovengenoemde, zeer ingrijpende maatregelen heeft het bestuur van ANSV be-

sloten alle activiteiten tot nader bericht stop te zetten. Mocht er onverwachts vanuit het kabinet  de ko-

mende weken versoepeling van de maatregelen worden aangekondigd, heeft het bestuur van ANSV 

besloten deze evt. pas in 2021 te effectueren. Er is een uitzondering gemaakt voor die activiteitenbe-

geleiders die, met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen, toch hun activiteit willen laten 

doorgaan. Er is ook goed nieuws te melden, er heeft zich een kandidaat gemeld voor de functie van 

penningmeester. De komende weken gaan we hierover met de boogde kandidaat in gesprek. 

Heel veel sterkte in deze coronatijd en blijf gezond! 

Ton Donders a.i. voorzitter ANSV 
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HUWELIJKSJUBILEA 

55 jaar getrouwd echtpaar van der Wiel-De Vries, Schoolstraat15d, 2202 HC Noordwijk 

50 jaar getrouwd echtpaar Baart-Flipphi, Zeewinde 45, 2201 SN Noordwijk 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 
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TERUGKOPPELING VRAGENFORMULIER 
 

In het maandblad van oktober jl zat een bijlage met een 4-tal vragen. Gezien de geringe bijdrage 
hebben  we in het maandblad van november wederom een oproep geplaatst om te reageren. He-
laas moeten we als bestuur constateren dat de respons van de ANSV-leden bedroevend is. 
Er zijn ruim 700 formulieren aan de ANSV-leden verstrekt en in totaal zijn er 30 formulieren inge-
vuld geretourneerd. Dat is een percentage van 4,3%. U begrijpt de teleurstelling. Van de 30 for-
mulieren zijn er 16 ondertekend.  Hieronder een overzicht van de terugkoppeling: 
 
Ingeleverd 30 formulieren 
 

Vraag: alles laten  zoals het is/geen veranderingen/prima zo 
29 leden geven hieraan  de voorkeur 
 
 Vraag: Moet ANSV zich meer beleidsmatig inspannen 
 1   lid geeft aan om als ANSV zich meer lokaal te bewegen 
 
Vraag: Suggesties voor veranderingen 
3 leden geven de volgende suggestie:  

Meer beleidsmatig en het huidige in stand houden; 
ANSV moet zich meer lokaal oriënteren; 
Meer eenzame mensen bezoeken / contact maken 
1 bond in Noordwijk (groot maakt sterk) 

 
Vraag: ik wil me actief inzetten voor ANSV 
3  leden hebben aangegeven dat er, daar waar nodig, een beroep op ze gedaan kan worden. 

 
Uit de terugkoppeling blijkt dat waarschijnlijk de ANSV-leden  tevreden zijn met de koers die 
ANSV  op dit moment vaart en er geen aanleiding is om zaken te veranderen. Binnen het bestuur 
gaan we met bovengenoemde uitkomst aan de slag en komen daarop terug bij de eerstkomende  
jaarvergadering in 2021. 
 
Ton Donders 
a.i. voorzitter ANSV 
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Corona besmetting en Sport en Spel gaan niet zo  

goed samen. De fotowedstrijd gaat niet door. 

Helaas, er kunnen geen foto’s meer worden ingezonden !! 
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Ik wens je de tijd 

Ik wens je geen rijkdom en vele talenten  

ik wens je een leven van tijd en momenten 

momenten van vreugde,  momenten heel stil  

en tijd om te zien wat je ziel van je wil. 

ik wens je de tijd om te doen en te denken  

niet alleen voor jezelf maar ook om te schenken  

ik wens je de tijd, niet voor haasten en rennen  

maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen  

ik wens je de tijd, niet om leeg te verdrijven  

ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven  

als tijd voor verwondering en tijd voor verblijden  

in plaats van de tijd op de klok zien verglijden  

ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen  

en tijd om te groeien en tijd om te rijpen  

ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen  

geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen  

ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren 

elk uur, elke dag als geluk te ervaren 

ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven  

ik wens je jouw tijd toe, jouw tijd om te leven. 

 

 

 

 

 

Uit: ‘Dir zugedacht’ Eli Michler, 2004  
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

 

Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. Van oudsher de drukste tijd op kantoor. 

Ook dit jaar zal het niet anders zijn. Als u vóór 1 januari a.s. zaken wilt regelen, kunt u ze nu al in 

gang zetten. Wat valt er allemaal te regelen voor 1 januari vraagt u zich misschien af? Hierbij wat 

tips: 

-  De Spaar-BV komt weer in zwang nu de overheid de rendementsheffing in Box 3 voor de In-

komstenbelasting verhoogt terwijl veel mensen negatieve rente betalen over hun spaartegoe-

den. Door het oprichten van de Spaar-BV wordt vermogen uit Box 3 weggehaald en in de eigen 

BV (Box 2) ingebracht, waar alleen belasting betaald hoeft te worden indien er winst gemaakt 

wordt. Toch kleven er ook haken en ogen aan de Spaar-BV. Een echtpaar dat voorheen met € 

200.000 per bank onder het depositogarantiestelsel viel, valt nu terug naar € 100.000 per bank 

omdat de BV maar één (rechts)persoon is. Ook als er regelmatig geld nodig is uit de Spaar-BV, 

is het oprichten van een dergelijke BV niet handig. 

-  Sommige mensen betalen de erfdelen van de kinderen (gedeeltelijk) uit vóór het eind van het 

jaar omdat ze anders teveel vermogen in Box 3 hebben (nu hun echtgenoot is overleden heb-

ben ze maar één keer de vrijstelling in Box 3 van circa € 30.000) en toeslagen gaan verliezen. 

Het vermogen moet dan vóór 1 januari worden teruggebracht omdat voor de Belastingdienst 1 

januari de peildatum is. Indien de overledene bij testament een ouderlijke boedelverdeling heeft 

gemaakt of de wettelijke verdeling in het testament heeft bekrachtigd, in beide gevallen mét de 

maximale rente, kunnen de erfdelen van de kinderen zonder nadelige fiscale gevolgen worden 

uitgekeerd. Indien de overledene een vruchtgebruiktestament had, moet u oppassen. De Belas-

tingdienst kijkt hoe oud de langstlevende is en berekent de waarde van het vruchtgebruik.  Het 

uitbetalen van de erfdelen houdt het afstand doen van vruchtgebruik in, en dat is voor de Belas-

tingdienst een belaste schenking als de waarde van het vruchtgebruik boven de vrijstelling uit-

komt. 

-  Voor vakantiehuizen en beleggingspanden en huizen die door een ander worden gekocht dan 

een particulier die er zelf gaat wonen, geldt bij overdracht vanaf 1-1-2021 een tarief van 8% 

voor de overdrachtsbelasting in plaats van 2%. Ook geldt dit tarief voor garages en snipper-

groen (dat bijvoorbeeld van de gemeente wordt aangekocht) indien dat niet tegelijk met de aan-

schaf van de eigen woning gebeurt! 

-  Ieder kalenderjaar kunnen er belastingvrije schenkingen gedaan worden. Dus in december én 

in januari kunnen schenkingen worden gedaan. Vooral voor oudere mensen is dat aan te beve-

len omdat in korte tijd twee keer van de vrijstellingen kan worden geprofiteerd. De vrijstellingen 

2020 zijn voor kinderen € 5.515 (tot 40 jaar bestedingsvrij eenmalig € 26.457, tot 40 jaar voor 

studie eenmalig € 55.114, tot 40 jaar voor de eigen woning eenmalig € 103.653), voor kleinkin-

deren, neven, nichten, vrienden en totale vreemden € 2.208 en voor alle verkrijgers onder de 40 

jaar voor eigen woning € 103.643. 

 

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk 
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Filippine          de oplossing vindt u op pag. 2 

 

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer aan de hand van de omschrijvingen alle woor-
den te vinden. Bij een correcte invulling leest u van boven naar beneden in de gekleurde hokjes 
de oplossing. 

 

1. Handelaar in huizen  2. Kermisattractie   3. Speculaasbolletje  

4. Prairiepaard    5. Continu     6. Abuis 

7. Nederlandse provincie  8. Weidebloem    9. Vaartuig met twee drijvers 

10. Maand    11. Scandinavische hoofdstad 12. Wereldstad. 

13. Rivaal. 

 



14 

KLACHTENFORMULIER 

WMO Voorzieningen 

Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of vervoer. 

Naam: ………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

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

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

Huishoudelijke hulp Organisatie:…………………………………..Vervoer/ pasnummer:………………………………… 

Klacht:

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

 Handtekening:  …………………………………………. …………………...    Datum: ……………………………………    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——————————–— 

Heeft u niet genoeg ruimte om uw klacht duidelijk op te schrijven, gebruik dan a.u.b. een extra 

los blaadje. Het  formulier kunt u inleveren bij Ton Donders of tijdens activiteiten bij een aanwe-

zig bestuurslid. Ook kunt u het formulier in de ANSV brievenbus, in het Trefpunt, Schoolstraat 2, 

Noordwijk aan Zee of in De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk Binnen, doen. 

Er zijn door het CBR nieuwe eisen gesteld aan de rijbewijskeuringen 

Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u elke 5 jaar gekeurd worden. Deze keuring is verplicht. Start de procedure 5 maanden voor 

uw 75e verjaardag of het verlopen van uw rijbewijs. 

De procedure begint met het aanvragen van een Gezondheidsverklaring via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

(CBR). Dan volgt een rijbewijskeuring. Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noord-

wijk. Uitsluitend op afspraak via tel.nr. 071 572 8434. Leden van de ouderenbond betalen voor de keuring klein rijbewijs € 

22,50 

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) 

of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten. 

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring: 

• De gezondheidsverklaring 

• Eventuele hulpformulieren als u diabetes, hoge bloeddruk, nierziekte of oogafwijking heeft 

• Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan 2 uur 

• Actueel medicatieoverzicht, ook als u geen medicijnen gebruikt, verkrijgbaar bij de apotheek 

• Als u contactlenzen draagt, een recept van de opticien of een verpakking 

• Als u tijdens het autorijden een bril draagt, de bril meenemen 

• Rijbewijs 

• Contant geld, er kan niet gepind worden 

Meer informatie vindt u op de website www.ansv.nu 

Bericht van overlijden 

Mevrouw J.C. Cannemeijer, Groot Hoogwaak 47, 22 TG Noordwijk 

Mevrouw C.J.M. Kramer-van Rooijen, Bloemendaalstraat 16, 2201 SW Noordwijk 

Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe 

† 

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring/75-jaar-of-ouder.htm
https://www.cbr.nl/
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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              071 368 8615  braamhk@gmail.com 

Bestuursleden :   

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:  Hennie Meeuwenberg-Beijer  3614198 

                                                                        karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee   Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Bestuurslid Wonen:     Vacature        

Bestuurslid ledenadministratie    Ton Ouwehand                             3618638 

                                                                                  floriston@hetnet.nl 

Bestuurslid activiteiten     Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Berichten maandblad:     redactie@ansv.nu 

Adviesraad Sociaal Domein/koken   Ton Donders    3614981 

                                                                                   ton.donders@casema.nl 

Belastinginvullers  

Hans van der Hoeven    Coördinator:    06-53632160 hansvanderh@casema.nl   

Ouderenadviseurs :  

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

Web-master:  

Henriëtte van der Gugten     06 25311680 ansv.secretaris@gmail.com 

Webadres:       www.ansv.nu 

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 de ledenadministratie. 

Redactie 

Henriette van der Gugten     redactie@ansv.nu 

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV bedraagt € 20,00 p.p. Is uw partner ook lid, dan bedraagt de con-
tributie € 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. 

mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:floriston@hetnet.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:anbonoordwijk@gmail.com
mailto:floriston@hetnet.nl
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ACTIVITEITEN DBO EN ANSV 

De ontwikkelingen rond de coronabesmettingen, maakt het organiseren van activiteiten bijna on-

mogelijk. De bonden hebben, in samenwerking met WN, besloten om de activiteiten voorlopig 

stil te leggen. Zodra het weer veilig is om weer activiteiten te organiseren zullen we dat zeker 

doen. Wij raden u aan om de berichtgeving op BO en in de bladen te volgen. 

 

 

Wil je samen met een maatje leuke dingen doen? 

Samen lekker een kopje koffiedrinken, een wandeling maken en genieten van de mooie natuur, 

een museum bezoeken of even winkelen. Waar leer je nieuwe mensen kennen, met wie je dat 

zou kunnen doen? En hoe kom je erachter of ze dezelfde interesses delen? 

Omdat je nou eenmaal niet zomaar met iemand die je bij de bakker ontmoet in gesprek gaat 

over wat je leuk vindt, biedt Welzijn Noordwijk de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten 

via een Maatje voor een Maatje. Het is in deze Coronatijd extra lastig om nieuwe mensen te le-

ren kennen. Het eerste contact kan daarom ook telefonisch worden gelegd. Zo kun je al op een 

veilige manier kijken of er een klik is. Door je aan te melden bij Welzijn Noordwijk vind je wellicht 

iemand die dezelfde interesse deelt als jij en kun je samen gezellig iets ondernemen. 

Hoe werkt het precies?  

Als jij je aanmeldt, wordt in een gesprek gekeken naar wat voor iemand je op zoek bent en wat 

jouw interesses zijn. Je wordt dan bij Welzijn Noordwijk ingeschreven en wij kijken of we een 

maatje voor je kunnen vinden die bij jou past. Soms kan het even duren, maar als de juiste 

match is gevonden, kun je elkaar ontmoeten. Natuurlijk is het dan extra leuk als het klikt. 

Om je aan te melden of voor meer informatie kan je contact opnemen met Nikki van der Ven via 

maatje@welzijnnoordwijk.nl of telefonisch via 06-40567077. 

mailto:maatje@welzijnnoordwijk.nl

