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Colofon: 
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op 29  juni 2020. 
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Heeft u kopij voor De Senior, met foto’s maar zonder is ook heel welkom?  

De redactie stelt het toesturen van en suggesties voor nieuwe artikelen, zeer 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 on-

dertekend 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 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:  

Uiterlijke inleverdatums kopij ‘De Senior’                                                                                                                             

13 juli, 13 augustus, 21 september 2020 

Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:  redactie@ansv.nu 

 

De bezorgers kunnen op 29 juni vanaf half 11 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen 
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Beste ANSV-leden, 
 
Allereerst willen wij weten, of u en uw  familie en vrienden  tot op heden  goed door de huidige 
Corona periode bent gekomen en dat u bespaard bent gebleven van het Coronavirus. 
 
Telkens als premier Rutte zijn strategie bekend maakte, keken wij reikhalzend uit  naar een soort 
“Bevrijdingsdag” en hoopten wij dat we weer aan de slag zouden kunnen gaan, maar helaas, na 
2 maanden binnenblijven, geen familiebezoek, het niet kunnen vieren van verjaardagen, geen 
kleinkinderen over de vloer, niet even gezellig bij kletsen, niet kunnen winkelen en geen activitei-
ten bij de ouderenbonden. Alle maatregelen die het kabinet ons oplegde, waren erop gericht on-
ze gezondheidszorg overeind te houden en de verspreiding van het virus onder controle te krij-
gen. En dat lijkt te lukken. Zeker omdat wij, burgers zich keurig aan al die beperkende maatrege-
len hebben gehouden met als gevolg dat de teugels op 1 juni konden worden gevierd 
 
 Vanaf 15 maart j.l. hebben er geen activiteiten meer plaats gevonden. En als u nu ervanuit gaat 
dat dit maandblad volstaat met komende activiteiten dan moet ik u enorm teleurstellen.  
In de  Noodverordening Regio Hollands- Midden, waaronder ook Noordwijk valt, worden een 
aantal mogelijkheden genoemd. Dinsdagmorgen 2 juni jl. hebben  
ANSV / KBO en Welzijn de mogelijkheden verkend en zij zijn tot overeenstemming gekomen om 
vanaf 1 juli a.s. kleine activiteiten met MAX 30 personen met de 1,5, meter afstand mogelijk moet 
zijn. Te denken valt aan: Bloemschikken, schilderen, kaarten maken, breien, pannenkoeken 
eten, film draaien, etc. 
Maar alvorens we zover zijn moeten er nog vele hobbels worden genomen. Alle activiteiten moe-
ten op inschrijving plaatsvinden (verplicht door de overheid), de hygiëne moet gewaarborgd zijn. 
De looproutes moeten gemarkeerd worden en ook de wijze waarop we betalen. U wordt vriende-
lijk verzocht om alleen te betalen met de Vuurtorenpas(hierop heeft u ook nog korting op de con-
sumpties) of Bankpas. C ash-geld is een besmettingsgevaar. U merkt het, we doen er alles aan 
om zo snel mogelijk weer kleinschalig op te starten. De  Bingo-activiteiten  zijn definitief stil ge-
legd tot zeker 1 september. 
Het goede nieuws: Als we erin slagen om de klein schaal  activiteiten op te starten kunnen we de 
zomermaanden doordraaien, mits we het virus onder controle houden. 
 
Wij wensen jullie veel sterkte in deze bijzondere periode, 
 
Namens het Bestuur van ANSV 
 
Ton Donders 
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In memoriam mevr. N. van der Meer. 

Kort nadat men vanwege het Coronavirus had  vernomen dat men binnen moest blijven, bereik-

te ons het bericht van overlijden van Nel van der Meer. Nel was een enthousiast medewerkster. 

In eerste instantie bij het toenmalige CON. Nadat de werkzaamheden waren overgedragen aan 

Welzijn Noordwijk was Nel natuurlijk ook van de partij. Kort na oprichting van ANSV werd ze te-

vens lid werd bij onze vereniging. Borduren, breien en haken waren haar grote hobby’s. Niets 

leuker om met een aantal dames een ochtend actief bezig te zijn met elkaar en met het hobby-

materiaal. Leuke werkjes werden dan gemaakt. 

Het was bijzonder prettig om met Nel samen te werken, altijd enthousiast praten over haar werk-

zaamheden in het Trefpunt en haar ideeën over nieuwe projecten welke zij met de   deelneem-

sters wilde ondernemen. 

Wij willen ons medeleven langs deze weg betuigen en wensen haar partner en familieleden veel 

sterkte de komende tijd. 

 Namens het bestuur, Hennnie Meeuwenberg 
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Op 31 mei 2020 zijn Aad en Wim Passchier 60 jaar getrouwd! 
 
 Zo’n historische gebeurtenis kun je natuurlijk niet zomaar aan de wereld voorbij laten 
gaan vanwege een corona-virus. Eigenlijk hadden Wim en Aad zich er zelf wel al bij 
neergelegd, dat het hele feest uitgesteld moest worden tot nader order van dhr. Rutte. De 
koning zelf had ze wel al een brief met zijn gelukwensen gestuurd en dat vonden ze al 
prachtig.  Gelukkig waren er ook wat mensen die met elkaar een plan opstelden om toch 
nog “een feestje te kunnen vieren”, ondanks de 1.5 meter samenleving. Met gevaar voor 
eigen leven knoopte Ton Donders vanaf een hoge ladder in de vroege ochtend een span-
doek aan hun balkon vast, met assistentie van buurman Jan Hoek. Terwijl hun zoon het 
diamanten paar in hun door bloemen overladen appartement  probeerde af te leiden met 
een pot koffie, kon hun dochter beneden de festiviteiten  regisseren. Familie, kennissen, 
buren en andere genodigden verzamelden zich ondertussen in stilte onder het balkon om 
een heus draaiorgel heen. Om precies 11.00 begon deze het “lang zullen ze leven” te 
draaien en verscheen er een verbaasd bruidspaar op het balkon, toegezongen door een 
hele menigte. Na het zingen kon iedereen een ijsje halen bij de ijskraam en zo werd het 
toch nog een onvergetelijke dag voor het diamanten paar. We willen het bestuur van 
ANSV hartelijk bedanken voor hun inzet om van deze dag van zo’n feestelijke gebeurte-
nis te maken, ondanks alle beperkingen. Ik denk, dat het heel goed geslaagd is! 
 
Johan en Edith Passchier 

Vrijdagmiddag 29 mei kwam tot hun grote verras-

sing burgemeester Wendy Verkleij het bruidspaar 

feliciteren en overhandigde hun een prachtig boe-

ket bloemen. Daarnaast ontvingen zij vele kaar-

ten en uiteraard ook de felicitatiebrieven van de 

Koning en van de Commissaris van de Koning 

van Zuid-Holland... 

Lees meer: BlikOp Noordwijkerhout - Nieuws 

Bron: BlikOp Nederland 

Bron: blik op Noordwijk 

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/
https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/


6 

Bowlen 

 

Het winterseizoen is weer ten einde.  Zo ook de Bowlcompetitie. Het grootste deel van het sei-

zoen was het heel gezellig en vlogen bij sommigen van ons de vonken eraf; we willen immers 

bijna allemaal beter presteren dan vorig seizoen. Helaas….. ook hier heeft “corona” een stokje 

voor gestoken. Na driekwart van de competitie, in maart, was het einde verhaal en is het dus af-

wachten of medio september een nieuw seizoen kan starten.  

 

Gelukkig heeft ons aller Tilly toch weer een scorelijst weten te maken. Een hele of  ¾ competitie 

maakt voor haar niet uit. Ze laat zich niet gek maken en liet man Arie weer een prachtige uitdraai 

maken. 

Wat mij opvalt bij deze lijst is dat een aantal Bowlers behoorlijk hoger scoorden dan vorig sei-

zoen. Met name Theo Mooyekind en Herman Groenewoud elk met 5 punten meer gemiddeld, 

maar dat het merendeel van de Bowlers ongeveer gelijk of minder scoorden dan vorig jaar. Had-

den zij hun krachten gespaard voor het laatste kwart van de competitie die achteraf helaas niet 

door kon gaan of konden zij gewoon niet beter? 

B.v. De kemphanen … Bert Klinkenberg in een vrije val, vorig seizoen een verlies van 8 pnt en 

nu nog eens 24 minder. Een dipje? Oké hij heeft nu een geldig excuus!  Maar ook ikzelf met 14 

pnt minder gemiddeld val dit seizoen buiten de prijzen. Maar ach…. onze namen staan op de 

wisselbeker toch?! 

 Over de wisselbeker gesproken, die mag ik na twee jaar inleveren. 2 Jaar lang elke dag poetsen 

tot hij glom als een spiegel en nu inleveren aan de (voorheen) “Eeuwige tweede”  Wim Dekker. 

Gefeliciteerd Wim, Je moest er hard voor vechten maar je had de langste adem en bent nu ge-

woon éérste. Je hebt deze beker dus echt verdiend. De tweede prijs is nu voor Tilly en de derde 

prijs voor Cees v. Velzen. 

Bij de dames is te verwachten dat nieuwkomer Hanneke de Geus hoge ogen gaat gooien. Met 

130 gemiddeld een aardige binnenkomer. 

 

Volgend seizoen, hopelijk weer in september, gaan we van start met 17 deelnemers voor een ge-

zellig spelletje Bowlen waarbij de gezelligheid natuurlijk voorop staat maar ook een beetje gezon-

de rivaliteit niet wordt geschuwd. 

 

Kees van der Klooster. 
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In de uitgave van april jl. las u het eerste deel van de oorlogservaringen van 
ons voormalig bestuurslid Co Hogenhuis. Met enige vertraging deze keer het 
vervolg hiervan. 

Zo gingen de jaren ’42 en ’43 voorbij tot in 1944  de grootste ellende kwam! Steeds minder eten 
wat bij velen wel bekend is. 

De familie van mijn moeder woonde in Diepenveen (Salland-Overijssel). Ze hadden daar alle-

maal boerenbedrijven, zowel landbouw als veeteelt. Eind 1944 zijn mijn moeder en een buur-

vrouw naar Diepenveen gegaan met een bakfiets om eten te gaan halen. Na 10 dagen kwamen 

ze met een volle bak terug. Onderweg hadden ze natuurlijk veel problemen gehad.  

Thuis gekomen echter kwam er door de sociale gedachte van mijn moeder en de hulp aan de 

medemens al gauw een leemte in de etensvoorraad. Mijn zuster was inmiddels bij de familie 

achtergebleven en voor ons was er dus een extra bonkaart. De kolenvoorraad kwam ook ten 

einde en de potkachtel moet branden. Ook ik heb geholpen met het slopen van huizen en par-

ken om aan een voorraadje hout te komen. Bij ons kwam weer het idee op om eten te gaan ha-

len bij de familie. De bakfiets was niet meer te pakken te krijgen, dus werd begin januari 1945 de 

voetreis begonnen met een kinderwagen. 

De eerste etappe was Amsterdam-Hoevelaken. (45 km) waar bij een smid overnacht werd. Het 

adres kende mijn moeder nog van de eerste reis. Na een overnachting werd ’s morgens vroeg 

weer gestart. Brood en drinken kregen we mee van de familie van de smid. 

De tweede etappe Hoevelaken-Apeldoorn was veel moeilijker. Regelmatig waren er beschietin-

gen door de geallieerden op vrachtwagens en treinen. We moes-

ten steeds dekking zoeken in greppels. ’s Avonds laat kwamen wij 

in Apeldoorn aan en konden huisvesting vinden in de bioscopen 

Tivoli, waar iedereen verrast werd met een kop erwtensoep. ’s 

Nachts werd er slecht geslapen vanwege de beschietingen. ‘s 

Morgens stonden we weer start klaar voor de derde etappe Apel-

doorn-Diepenveen.  

Bij de IJsselbrug en Deventer waren er nogal wat problemen. In 

eerste instantie mochten wij er niet door. Op het persoonsbewijs van mijn moeder stond Diepen-

veen als geboorteplaats en dat was dan reden genoeg om ons door te laten. 

Aan het einde van de derde dag werden wij door de familie onthaald en herenigd 

met mijn zuster die er welvarend uitzag. 

 

Ik werd ondergebracht bij een ander familielid en afgesproken werd dat ik mocht 

blijven zolang ik wilde. Na een paar dagen was het afscheid nemen van mijn moeder. Oom Jo uit 

Zevenaar bracht mijn moeder achter op de fiets naar Deventer met achter haar aantrekkend een 

kinderwagen afgeladen met eten. Na veel praten kreeg mijn moeder van de bezetters toestem-

ming om de IJsselbrug te passeren en zo begon voor haar weer een vermoeiende tocht terug 

naar het steeds kleiner wordende gezin. Wѐl weer met een extra bonkaart.  

Voor de kost heb ik alle werkzaamheden gedaan die op een boerderij gedaan worden. ’s Mor-

gens om 6.00 uur onder de koeien om te melken, daarna stallen uitmesten en het land verzor-

gen. Dit alles als 14- jarige. 

Eind maar 1945 ging de bezetter steeds gekkere fratsen uithalen. Als 14-jarig moest ik mij op 
zekere dag melden met paard en wagen in opdracht van de organisatie TODT. Ik moest paaltjes 
rijden die gebruikt werden voor loopgraven. Iedere dag moest ik mij in Deventer melden. 
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Na een paar dagen rond de Paasdagen werd ik dan door een TODT-medewerker gewaarschuwd 

dat ik mij de volgende dag niet meer moest melden want de groep werd verkast naar Lochem 

waar het front inmiddels was. Ik heb enkele dagen ondergedoken gezeten in de hooiberg, maar 

dat bleek onnodig. Het front verplaatste zich richting Deventer waar wij 5 kilometer vandaan za-

ten. We hoorden de beschietingen op 10 april 1945 kwamen er een zestigtal Duitse militairen met 

paard-en-wagens die onderdak zochten bij mijn familie. De wagens waren afgeladen met munitie 

en moesten gestald worden in de schuren die door ons ontruimd moesten worden. Een luitenant 

ging regelmatig naar de Kerklaan om de toekomst te bekijken. Het waren nogal fanatiekelingen. 

Ik ging die dag nog even naar mijn andere familie waar mijn zuster verbleef. Daar waren een der-

tigtal militairen die te kennen hadden gegeven genoeg van het oorlog voeren te hebben en die 

zich bij de eerste mogelijkheid wilden overgeven. Dit alles in goed vertrouwen. Op 10 april ’s 

avonds laat vertrokken de militairen met de munitiewagen richting Olst. 

De beschietingen kwamen steeds dichter bij en samen met mijn oom hebben wij ons achter de 

schuur verschanst. ’s Morgens 6.00 uur hoorden we de gevechtswagens van de Canadezen en 

de Polen vlak bij ons. Wij zijn daar naar toe gegaan. Ik had op de MULO wat Engels geleerd en 

kom mij aardig redden. Ik vertelde over de militaire overgave van 30 militairen. De geallieerden 

vroegen mij plaats te nemen in één van de gevechtswagens en we reden naar de boerderij van 

mijn oom. Op de binnenplaats werd een aantal gevechtswagens over gezet en de commandant 

ging de schuur binnen waar de Duitsers verbleven. Na een korte tijd kwam de commandant terug 

met de Duitse commandant. De overgave was een feit en alle geweren en munitie werden op 

een hoop gegooid en de Duitsers kwamen met de handen in de nek naar buiten. 11 April 1945 

waren wij dus bevrijd. Vele feesten volgden maar het werk op de boerderij ging door met als ex-

tra werk het ontmantelen van de loopgraven in de weilanden. Een heidens karwei want onder het 

zand waren paaltjes met prikkeldraad  aan elkaar vastgemaakt. Het westen was echter nog niet 

bevrijd en het contact met mijn ouders was onmogelijk. Eind april liep er ’s morgens een man op 

één van onze wegen te zoeken. Ik ging naar hem toe en het bleek mijn broer te zijn die ik sinds 

1942 niet meer had gezien. 

Hij kreeg ook onderdak bij mijn familie. Wij hadden gehoopt dat 

wij na de bevrijding op korte termijn weer naar onze ouders kon-
den gaan. Doch niets was minder waar. Regelmatig zochten wij 
contact met het Rode Kruis maar steeds zonder resultaat. Eind 
augustus 1945 kregen wij toestemming om met de verhuiswagen 

uit Deventer naar Amsterdam te gaan. Wij werden gedropt achter 
het Centraal Station en met onze spulletjes op een bakfiest naar 
‘de Pijp’ gereden waar wij door moeder, vader en zus met open 
armen werden ontvangen. Al met al een nare maar boeiende tijd. 

Ik gedenk de meidagen dan ook op mijn eigen manier. Hierin 
wordt ik gesteund door mijn vrouw die de oorlogsdagen in Rotterdam heeft meegemaakt met de 
bombardementen, een vader in de ondergrondse, uitgezonden naar Drenthe etc. 

Co Hogenhuis, Noordwijk, 2020 

 

In de afgelopen periode zijn ons de volgende personen ontvallen: 

 

Mevr. Bakker– van der Gugten 

 

Wij wensen nabestaanden sterkte met het verwerken van dit verlies 

Ϯ 
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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 

Huwelijksjubileum 

22 mei 2020 50 jaar getrouwd de fam. Slagtveld– van Maanen, Irenestraat 9, 2202 TR Noordwijk 

12 juni 2020 50 jaar getrouwd, fam. Verhoeven-Caspers, De la BassecourCaanstraat 43, 2201 NC  Noordwijk 

Van harte gefeliciteerd 

 

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring/75-jaar-of-ouder.htm
https://www.cbr.nl/
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DE REGIOTAXI IN CORONATIJD 

Sinds maart leven we met z'n allen in bijzondere omstandigheden. De dreiging van het coronavi-

rus dwingt ons om zoveel mogelijk thuis te blijven. We moeten sociale contacten zoveel mogelijk 

vermijden en anderhalve meter afstand van elkaar houden. Bij de Regiotaxi merken we dat ook. 

Het vervoer is sterk afgenomen. Soms worden er nog maar 40 ritten per dag gereden. Holland 

Rijnland heeft nauw contact met de vervoerder over deze omstandigheden.  

 

 NIETS IS MOMENTEEL MEER 'NORMAAL' 

Ook bij de Regiotaxi zijn we genoodzaakt enkele maatregelen te treffen. Deze zijn genomen 

voor uw veiligheid, die van andere reizigers en die van de chauffeurs. Wij volgen hiermee de ad-

viezen van het RIVM op. 

UW RIT EN DE VERANDERINGEN STAP VOOR STAP 

Om het vervoer veilig uit te kunnen blijven voeren is een aantal maatregelen nodig. Hieronder 

de maatregelen die wij nu treffen, maar mogelijk worden die in de toekomst nog aangepast of 

aangescherpt. Wij raden u aan de actualiteiten hierover te blijven volgen. 

UW RIT BOEKEN 

De huidige omstandigheden maken het voor de vervoerder ingewikkelder om uw rit te plannen 

en uit te voeren. Normaal gesproken kunt u uw rit tot één 

uur voor vertrek boeken. Dat verandert niet, maar wij willen 

hierom wel de dringende oproep doen uw rit zo vroeg mo-

gelijk te bestellen, het liefst zodra u weet dat u wilt gaan rei-

zen. Probeer in ieder geval uw rit tenminste 3 uur van te vo-

ren te bestellen. 

DE TAXI-INDICATIE EN DE VOORINZIT INDICATIE 

Sommige reizigers hebben een taxi-indicatie gekregen. Dit houdt in dat het voertuig dat u komt 

ophalen een personenauto is. Ook zijn er reizigers die een voorinzit indicatie hebben. Dit bete-

kent dat de planning een rit zo inricht dat deze reiziger een plek op de voorstoel krijgt. Dit is 

soms noodzakelijk vanwege beenruimte die iemand nodig heeft. Momenteel kan de vervoerder 

deze indicaties niet meer realiseren. De afstand van anderhalve meter kan hiermee niet altijd 

nageleefd worden. Het voertuig dat u komt ophalen is daarom mogelijk ook een taxibus. 

INSTAPPEN IN DE REGIOTAXI 

Omdat de chauffeur ook op gepaste afstand moet blijven, vragen wij u om zelf plaats te nemen 

in de Regiotaxi, of laat u (naar en van de taxi) begeleiden door iemand uit uw eigen huishouden. 

Plaats alstublieft zelf uw bagage of hulpmiddelen in de kofferruimte en stap achterin de taxi in. 

Ook vragen wij u zelf uw veiligheidsgordel om te doen. Reist u in een rolstoel, dan helpt de 

chauffeur u wel het voertuig in en zet de rolstoel vast. 
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REIZEN MET EEN BEGELEIDER 

Voor sommige reizigers is het noodzakelijk om een begeleider mee te nemen tijdens de rit. Is dit 

voor u het geval en moet u een reis echt maken, geef dit dan duidelijk door als u de reis bestelt. 

Vermeld hierbij s.v.p. ook of u naast de begeleider kunt plaatsnemen (iemand uit uw directe om-

geving) of dat u en de begeleider ook anderhalve meter afstand moeten houden. 

VERVOERSPAS 

Normaal zou u in de taxi uw vervoerspas aan de chauffeur geven, die hem daarna voor u scant. 

In verband met de noodzakelijke hygiëne is het op dit moment voldoende als u uw pas aan de 

chauffeur laat zien. De chauffeur zal deze niet van u aanpakken maar alleen lezen. U moet de 

pas dus wel bij u hebben. 

UW RIT BETALEN 

Vermijd alstublieft zoveel mogelijk contant geld. Bij de klantenservice kunt u een formulier voor 

automatische incasso aanvragen. Het bedrag wordt dan vanzelf van uw rekening afgeschreven. 

Bel hiervoor 0900-2022369 (2 ct per minuut + eventuele kosten van uw mobiele telefoon). Wilt u 

dat niet? Probeer dan zoveel mogelijk met PIN te betalen. 

ADVIEZEN RIVM 

Natuurlijk volgen wij ook de overige adviezen van het RIVM die al sinds het uitbreken van deze 

crisis gelden. 

Was uw handen regelmatig met water en zeep; 

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 

Gebruik papieren zakdoekjes; 

Geen handen schudden; 

Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt; 

Heeft iemand in uw huishouden koorts, dan moet u ook thuisblijven. 

A-Tax de Vries introduceert DE BABBELBUS  

 Beste lezer,   

Ons project (het ombouwen van een rolstoelbus met tussenwand) is 

klaar!  

 De babbelbus biedt iedereen die zijn/haar partner/kind/kleinkind/

familie/vrienden lang niet heeft gezien de mogelijkheid om elkaar in 

deze bus met afscheiding toch even te zien om met elkaar te kunnen 

praten. Deze dienst wordt belangeloos ter beschikking gesteld door de 

A-Tax Groep, deze is voor iedereen beschikbaar ( ook voor verzor-

gingshuizen/instellingen) en is rolstoel toegankelijk  

  

Reserveren?  Bel 088 - 800 7 800 www.atax.nl  
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 
 
We leven tegenwoordig in een vreemde tijd: de corona-crisis. Het lijkt wel of niets meer hetzelfde 

is als voorheen. Afstand houden, handen wassen, geen etentjes meer, de kinderen thuis van 

school. We hopen allemaal dat we gezond blijven en dat we snel weer ons gewone leven kunnen 

oppakken. 

Ons kantoor is gelukkig nog steeds open. De Minister van Volksgezondheid heeft besloten dat 

het notariaat een cruciaal beroep is. Als de overdrachten van woningen niet doorgaan, komen 

mensen in (financiële) problemen. En juist in deze tijd denken mensen na over testamenten en 

volmachten of levenstestamenten. We hebben op ons kantoor wel wat maatregelen getroffen. Zo 

doen we de besprekingen vooral per telefoon of mail, en zijn er bij het tekenen van de akten al-

leen de mensen die moeten tekenen aanwezig. Die zitten op wel twee meter afstand van mij, aan 

een lange tafel. Alle akten met uitzondering van testamenten en hypotheekakten kunnen op vol-

macht getekend worden. De pennen komen nieuw uit de verpakking en mogen door de cliënt 

meegenomen worden. We geven geen handen meer en ontsmetten de passeertafel, stoelen en 

deurklinken na ieder bezoek. Koffie en thee schenken we nog wel. We moeten er immers toch 

nog wat van maken.  

Een paar wellicht van belang zijnde punten voor u tijdens deze crisis: 

-  woningeigenaren met achterstallige (hypotheek)betalingen kunnen in elk geval tot 1 juli 2020 

niet worden gedwongen hun huis te verkopen. De banken en verzekeraars hebben dit met de 

overheid afgesproken;                                                                                                                                                          

-  veel huwelijken zijn of worden uitgesteld vanwege de door het kabinet genomen coronamaatre-

gelen. Als de huwelijksvoorwaarden al zijn getekend moet bij de Rechtbank de nieuwe trouwda-

tum worden doorgegeven. Vergeet u dit niet aan de notaris te melden. Als u het feest later doet 

maar de huwelijkssluiting wél door laat gaan, vergeet u dan niet de huwelijksvoorwaarden vóór 

het huwelijk te tekenen!  Als u de huwelijksvoorwaarden nog niet getekend heeft en het huwe-

lijksfeest gedwongen moet uitstellen, maar wel alles goed geregeld wil hebben, zou u voor de 

tussentijd een geregistreerd partnerschap kunnen overwegen en dit later dit jaar of volgend jaar 

omzetten in een huwelijk met feest en alles wat u erbij had willen doen; 

- de hypotheekrente daalt nog steeds! En mensen willen graag snel hun huis verkopen, uit angst 

voor toekomstige negatieve ontwikkelingen (al valt dat misschien wel mee). Dat geeft u als aspi-

rant-koper een wat gunstigere positie op de woningmarkt. Vreest u dat uw contract van uw werk 

niet verlengd wordt en u (tijdelijk) minder of geen inkomen heeft? Hiertegen kunt u zich vaak bij 

hypotheken ook beschermen; informeer ernaar bij uw hypotheekadviseur. 

- veel oudere mensen durven of willen momenteel de deur niet meer uit. Het nut van volmachten 

en levenstestamenten bewijst zichzelf nu wel, zeker als de volmachten zó zijn ingericht dat de 

volmachtgever niet wilsonbekwaam hoeft te zijn wil de gevolmachtigde aan de slag kunnen. 

 

Vragen? Graag eerst per mail of telefoon. Dan kunnen we alvast voor u aan de slag gaan en 

hoeft u het kantoor maar één keer te bezoeken. Veel sterkte en een goede gezondheid toege-

wenst! 

 

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

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