Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

6e jaargang juli - augustus 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 maanden juli en augustus 2021.
De volgende uitgave verschijnt op 30 augustus 2021.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk:‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’ telnr: 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 30 augustus vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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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 23 augustus 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:

Chris Andree, 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
Chris Andree: E-mail: ansv.secretaris@gmail.com Telefoon: 06 27 058 470

De uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ van september is 23 augustus. Stuur uw bijdrage aan ons blad
naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Het maandblad de Senior van juli – augustus
ligt weer voor u.
We prijzen ons als seniorenclub gelukkig dat
er al heel snel weer meer activiteiten mogelijk
zijn. Natuurlijk hadden we gehoopt dat we al
helemaal terug konden naar het oude normaal. Eindelijk de gezellige activiteiten weer
opstarten. Maar helaas, Nederland zet wel
een grote stap, veel is al weer mogelijk, maar
nog wel op anderhalve meter afstand van elkaar. En juist die anderhalve meter beperken
ons toch nog wat in de komende 2 maanden.
Desondanks zijn we er toch in geslaagd om al
vanaf mei jl. kleinschalige activiteiten te organiseren. Er zijn o.a. weer kaarten gemaakt, er
is gehaakt, er is gebreid, koffie gedronken en
er is een cursus kunstgeschiedenis georganiseerd.

(zie alvast de vooraankondigingen op de
laatste pagina in dit blad).

Door het vaccineren, wat nu in een hoog tempo gaat, wat o.a. te zien is door de verder dalende besmettingscijfers van eind juni en het
aantal mensen dat met COVID-19 in het zieWaarom zijn we zo voorzichtig?
kenhuis werd opgenomen, zijn veel maatregeWe krijgen regelmatig de vragen, wanneer be- len niet meer nodig.
gint: de Bingo, het kaarten, de spelletjesmiddag en het bloemschikken etc. Helaas, en dat Maar deze basisregels blijven gelden:
is de reden, de anderhalve meter eis beperkt
•
Houd anderhalve meter afstand van
voorlopig ons nog, tot midden augustus, om
anderen.
uitgebreid alle activiteiten weer op te pakken. •
Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen.
Als voorbeeld daarvan, waar heb je als organi- •
Nies en hoest in je elleboog.
satie mee te maken en waar loop je zoal tegen •
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je
aan:
direct testen.
Het Trefpunt heeft 24 tafels van 90 x 90 cm. in
3 zalen. Om 1 ½ meter afstand te houden heb Verder zijn er gelukkig ook leuke dingen in het
je alle 3 de zalen nodig. Maar ook dan mag er vooruitzicht. Lees daarvoor op pagina 7 alvast
nog steeds maar 1 persoon aan één tafel zitde voorinformatie over de ‘Nationale ouderenten. Totaal dus, ook bij de bingo, 24 deelnedag’ 2021.
mers, terwijl we normaal ongeveer 70 à 80
Ook alvast een vooraankondiging. Het 5 jarig
deelnemers zouden hebben. Ook vragen als, jubileum, wat we om de corona uitbraak niet
vallen wij onder cultuur, zijn we een buurthuis, hebben kunnen vieren, wordt niet vergeten. U
of is het een horeca gelegenheid, zijn sommi- gaat er in het september nummer het een en
ge activiteiten ‘sport’? Om die reden is het
ander over lezen.
noodzakelijk om goed om te gaan met de gel- Een hele fijne zomer!
dende maatregelen en beperkingen. Dat willen
we en moeten we ook om de gezondheid van Ton Donders, Voorzitter a.i.
onze deelnemers te waarborgen.
Ps. Hopelijk is deze toevoeging niet nodig,
Vanaf half augustus, is nu de verwachting, dat maar voor alle zekerheid.
we weer terug kunnen naar het “normaal” van Alle aankondigingen van de activiteiten in dit
voor de corona.
blad zijn met een zeker voorbehoud. Houdt
Wij gaan ervan uit dat wij elkaar vanaf week
s.v.p. de berichtgeving over het verloop van de
35, dat is eind augustus, begin september,
corona besmettingen, met de vermelding van
weer meer kunnen gaan zien. Wij, van onze
de mogelijk- of onmogelijkheden, in de gaten.
kant, gaan proberen om voor onze leden in het Beoogde activiteiten kunnen, om gezondheidsseizoen 2021 – 2022 een zo voortreffelijk mo- redenen, van de een op andere dag geen
gelijk programma aan te bieden.
doorgang vinden. Raadpleeg bij twijfel de
plaatselijk kranten en/of luister naar ‘BO’ de
Bollenstreek Omroep.
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‘Huwelijksjubilea’
29 juli 2021, 50 jaar getrouwd,
echtpaar Duyvenbode – Timan, Zonnekant 91,
2203 NB Noordwijk
Van harte gefeliciteerd !
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Uitnodiging
Op naar een seniorvriendelijk Noordwijk: een videoproject
Het beleid is dat ouderen steeds langer thuis wonen. Het is bekend dat ouderen ook het liefste in hun
eigen buurt of wijk willen blijven wonen.
De Hogeschool Leiden, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, Stichting Welzijn Noordwijk en de Ouderenbonden in Noordwijk nodigen u uit om deel te nemen aan dit videoproject. Hierin kunt u laten zien wat
er volgens u van belang is om langer te kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.
De Bromet filmschool zorgt voor begeleiding, zodat u in staat bent om met behulp van een iPad van de
filmschool, een korte documentaire te maken over aspecten van het langer kunnen wonen van ouderen
in de eigen omgeving. Het doel is om met vertegenwoordigers van gemeente, woningcorporaties, wijkvereniging en andere betrokkenen, te bespreken wat behouden moet blijven en welke verbetersuggesties er zijn.
Wij zoeken ouderen uit de wijk Boerenburg in Noordwijk, en ouderen uit dorp de Zilk die interesse hebben om in de maanden september/oktober in zeven bijeenkomsten een mini -documentaire te
maken over het wonen van ouderen in hun eigen omgeving.
Deelname is gratis. Leeftijd voor deelname is 60 jaar en ouder.
U hoeft geen ervaring te hebben met filmen of het gebruik van een iPad, maar het is wél belangrijk dat u
alle 7 bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.
Data:
Dinsdag 14 september van 9-12 uur
Vrijdag 17 september van 14-17 uur
Dinsdag 21 september van 9-12 uur
Vrijdag 24 september van 14-17 uur
Dinsdag 28 september van 9-12 uur
Dinsdag 5 oktober van 9-12 uur
Vrijdag 8 oktober van 14 -17 uur
Locatie: De bijeenkomsten zijn gepland in De Wieken, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk
Alleen tijdens bijeenkomsten 4 en 5 zullen deelnemers uit de Zilk gaan filmen vanuit een locatie in de Zilk.
Het project gaat starten bij 12 deelnemers en er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
De deelnemers zullen in duo’s aan het werk gaan. Ieder duo maakt opnamen die uiteindelijk gemonteerd worden tot één mini-documentaire van 3 minuten. Deze korte filmpjes geven een beeld over wat voor ú van belang is bij het langer kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.
In een grotere bijeenkomst, die nog wordt gepland, zullen we de resultaten bespreken met partijen die een rol
kunnen spelen in het oppakken van uw suggesties.
Voor eventuele vragen kunt u een email sturen aan Margaret von Faber, Hogeschool Leiden: Faber.von.m@hsleiden.nl
AANMELDEN: VOOR 20 AUGUSTUS !
U kunt zich, onder vermelding van: naam; leeftijd; adres; email en telefoonnummer, aanmelden

bij: Mw. M. von Faber, Hogeschool Leiden. Email: Faber.von.m@hsleiden.nl
Telefoon: 06 - 2570 9843 ( maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
U ontvangt later per post of email nog een bevestiging met het definitieve programma. Na afloop worden uw persoonlijke gegevens door ons verwijderd.
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Nationale Ouderendag
Op 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot ’Internationale Ouderendag’. In Nederland hebben we er een jaarlijks terugkerend evenement
van gemaakt. Het is de eerste vrijdag van oktober geworden. Dit jaar is dat toevallig 1 oktober. Het was
een goede gewoonte dat, de ouderenbonden van Noordwijk, gezamenlijk een programma aanboden aan de
senioren in Noordwijk. Echter door de corona pandemie en de nog steeds geldende eisen is het ook jaar
niet mogelijk om op korte termijn een groot evenement te organiseren.
De seniorenbonden hebben in samenspraak met Welzijn Noordwijk en de gemeente afgesproken om als
bond afzonderlijk kleinschalig iets te organiseren.
De feestcommissie van ANSV, heeft gezien de beschikbare ruimtes en datum gekozen om de “Nationale
Ouderdag 2021”te vieren op:
DONDERDAG 7 oktober (dit alles onder voorbehoud dat de versoepelingen dit toelaten)
In het Trefpunt.
Het voorlopige programma:
12.00 uur tot 12.30 uur
13.00 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.30 uur

: inloop
: kleine lunch met muziek
: Rad van Fortuin met muziek in de pauzes en heerlijke
snacks met een drankje.
In het blad van september vindt u het definitieve programma en de evt. kosten.

RIJBEWIJS VERLENGING en KEURING
Door de versoepelingen en het afschalen van de coronamaatregelen loopt de wachttijd bij het verlengen
van het rijbewijs door het CBR aanzienlijk terug, maar wij adviseren u toch hier tijdig mee te starten.
Veranderingen bij het CBR hebben ervoor gezorgd dat er nu veel meer werk verricht moet worden. Vroeger was er 1 formulier maar nu kunnen er soms wel tot 7 formulieren zijn, want voor elke medische aandoening is er nu een formulier. Het kan mogelijk zijn dat door deze formulieren per persoon meer tijd nodig is, waardoor de afspraak kan uitlopen. Bij een bepaalde leeftijd bent u verplicht om bijvoorbeeld: ochtendurine mee te brengen, een overzicht medicijnen gebruik en indien brildragend een bewijs van de glassterkte van de brillen glazen. Indien u een afspraak wilt maken bij de keuringsarts in het Trefpunt dan
moet u een afspraak maken bij de Stichting Medipartners Nederland.
Zij zijn telefonisch bereikbaar via nummer: 071 – 5728434.
Hier kunt u tevens vragen wat u dient mee te nemen naar de keuring.

Betalingsverzoek contributie 2021
Ter herinnering
Ondanks de mogelijkheid om de contributie cash te betalen blijkt dat er nog steeds 200 leden vergeten zijn
hun contributie voor 2021 over te maken. We zijn 8 donderdagen in het Trefpunt aanwezig geweest om u
tegemoet te komen om evt. cash te betalen. Hiervan hebben slechts 11 leden gebruik gemaakt. Het bestuur
van ANSV heeft daarom besloten om de leden die vergeten zijn hun contributie te betalen de komende
weken via een persoonlijk schrijven nogmaals te verzoeken de contributie over te maken.
De contributie voor het lidmaatschap van ANSV bedraagt € 20,00 per persoon. Is uw echtgenoot/partner
ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen.
Voorkeur: Overmaken op bankrekeningnummer: NL 14 INGB 007 090 65 t.n.v. ANSV Noordwijk,
onder vermelding van : uw lidmaatschapsnummer, contributie 2021 en uw naam.
Heeft u inmiddels al betaald, hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Jan Hoek, penningmeester a.i.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

De huizen worden duurder en duurder; voor starters is het heel moeilijk een huis te bemachtigen,
omdat ze nog onvoldoende eigen geld hebben,
en dus een hoge (hypothecaire) lening nodig
hebben.

lijken zijn met de rente die een bank rekent.
Bovendien moet minimaal in annuïteiten worden
afgelost. Een annuïteit is een maandelijks bedrag
dat de hele looptijd (bijvoorbeeld 30 jaar) hetzelfde blijft, maar waarin de rentecomponent
steeds lager wordt, en de aflossingscomponent
Soms kunnen ouders uitkomst bieden met behulp van een familiehypotheek. Ouders kunnen steeds hoger, waardoor de lening na die 30 jaar
helemaal is afgelost.
een gedeelte van het benodigde geld dat een
Als er geen rente bedongen wordt, kan de Belasbank niet wil verstrekken, lenen aan een kind,
zodat deze toch het huis kan kopen. De bank telt tingdienst het hele geleende bedrag aanmerken
als een schenking! Als niet wordt afgelost verde schuld die het kind bij de ouders heeft wel
mee bij de draagkracht van het kind. Het is dus lies je de hypotheekrenteaftrek.
mogelijk dat de ouders moeten verklaren dat zij Voor kinderen tot 35 jaar die een huis kopen van
de rente die het kind aan hen moet betalen
minder dan € 400.000 geldt een startersvrijstel(gedeeltelijk) zullen kwijtschelden. Anders trekt ling voor de overdrachtsbelasting. In plaats van
de bank wellicht de plank op.
2% betalen ze dan géén overdrachtsbelasting.
Op een huis van € 300.000 scheelt dat dus €
De geldleningsovereenkomst kan in principe
6.000.
onderhands aangegaan worden, dat wil zeggen
er hoeft niet per se een notariële akte voor gemaakt te worden. Ouders en kind kunnen onderling een overeenkomst maken. De rente is ook
dan gewoon aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Als ouders een hypotheekrecht op de
woning willen tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening door het kind (bijvoorbeeld
als er meer kinderen zijn en/of de ouders willen
de maximale zekerheid) moet er wel een notariële akte gemaakt worden, omdat hypotheek altijd via een notariële akte gevestigd moet worden.
Om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek moet de rente die het kind betaalt, te verge-

Als ouders een lening hebben verstrekt kunnen
ze op enig moment de lening (gedeeltelijk)
kwijtschelden en daarbij gebruik maken van de
vrijstelling die ook wel "jubelton"
thans circa € 105.000) wordt genoemd, voor de
aflossing van de eigen-woning lening. Het kind
moet tussen de 18 en 40 jaar zijn, en houdt u de
overgangsregeling in de gaten. Er is een heel ingewikkelde regeling, die bepaalt of je al dan niet
nog in aanmerking komt voor de jubelton als je
eerder al het grote bedrag (circa € 26.000) geschonken hebt gekregen. Dat is lang niet altijd
het geval. Voorkom teleurstellingen en ga langs
uw notaris!

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i.: Ton Donders

071 3614981

ton.donders@casema.nl

Secretaris a.i.: Chris Andree

06 27 058 470

ansv.secretaris@gmail.com

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

ledenadministratie@ansv.nu
Bestuurslid activiteiten:

Aad Passchier-van Rooijen

Berichten maandblad De Senior:

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 opnemen met de
coördinator belastinginvullers: Hans van der Hoeven 06 536 321 60
Ouderenadviseurs :
Ton Donders:

Coördinator

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Webmaster:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

Webadres:

www.ansv.nu

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

ledenadministratie@ansv.nu

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan hier boven staande ledenadministratie.
Redactie De Senior:
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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Activiteiten ANSV
Juli en Augustus
Ondanks alle versoepelingen en afschalen en in hoog tempo vaccineren is het niet mogelijk om
voor juli en augustus de grotere activiteiten weer op te starten. Tot half augustus blijft de 1,5 m
regel nog steeds van kracht en dat beperkt ons zeer in de activiteiten. In goed overleg met de
KBO en Welzijn is het mogelijk om beperkte activiteiten te organiseren ondanks de zomersluiting van de Wieken (19 juli t/m 6 augustus) en het Trefpunt (9 augustus t/m 27 augustus). De
activiteiten tijdens de zomersluiting zijn bedoeld voor de sociale contacten (elkaar zien, even bijkletsen, etc.)
Beperkte Activiteiten (onder voorbehoud)
Lunch: uitsmijter ham/kaas + garnituur
Kosten: € 2,50
Maandag: 12.00 uur tot 13.30 uur
Locatie: Het Trefpunt op 19 en 26 juli en 2 augustus
Locatie: De Wieken op 9, 16, 23 en 30 augustus
Kaarten maken met Melinda
Maandag: 14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Het Trefpunt op 19 en 26 juli en 2 augustus
Bent u nieuwgierig en heeft u belangstelling of vragen hierover neem dan contact op met de cursusleidster Melinda tel.nr.: 06 49 688 541
Haken en breien
Koffie/thee drinken (+ gebak gratis)
Donderdag: 10.00 uur tot 11.30 uur
Locatie: Het Trefpunt op 15, 22 en 29 juli en 5 augustus
Locatie: De Wieken op 12, 19 en 26 augustus
Als de 1,5 m maatregel half augustus wordt opgeheven, kunnen we in september weer naar normaal en weer opstarten met voor u bekende en vertrouwde activiteiten. Het activiteiten overzicht
voor september (onder voorbehoud) volgt hieronder.

September:
Activiteit
Bingo
Biljarten

Dag
2e en 4e do
ma, di, wo, do,

Tijdstip
14.00
09.00

September
9 en 23
ma t/m vrij

Bloemschikken
Haken en breien
Kaarten en meer
Klaverjassen
Koersbal
Postzegel ruilSjoelen

2e wo
do
1e en 3e ma
wo
wo
1e wo
wo

10.00
10.00
14.00
14.00
14.00
13.30
14.00

8
2, 9, 16, 23,
6, 20
1, 8, 15, 22,
1, 8, 15, 22,
1
1, 8, 15, 22,
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