Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

6e jaargang mei 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 mei 2021.
De volgende uitgave verschijnt op 31 mei 2021.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’ telnr: 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 31 mei vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.

De Senior mei 2021
Inhoudsopgave

pagina:

Voorblad

1

Colofon en redactie

2

Van de bestuurstafel

3

Laat u niet oplichten

5

Overlijdensberichten

5

Advertentiepagina’s

4, 6, 8, 10

Een secretaris vertrekt

7

Heeft u uw contributie al betaald?

9

Kleine activiteiten starten weer

9

Column notaris Kruis

11

Het bestuur

12

De foto’s op de voorpagina, hieronder, en ook verder in
het blad, zijn gemaakt door Coty Hamburger.

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 17 mei 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 juni is
17 mei. Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:
redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Dinsdagavond 20 april, 19.00 uur. Ik zit weer gespannen voor de TV. Alweer een persconferentie. Er is al
het nodige uitgelekt, maar je weet het maar nooit! Vorige week werden we weer verrast met de derde route
kaart. Maar nu noemen we het ‘versoepelen’. Op de nieuwe routekaart gaat het kabinet uit van 5 stappen.
Bij iedere stap komt er meer ruimte om zich vrijer te bewegen. Ondertussen is er veel gebeurd. U wordt er
dagelijks mee geconfronteerd via de media. Wie moeten er nu gevaccineerd worden? Wat zijn de bijwerkingen van de verschillende vaccins? Zijn er wel voldoende vaccins, voldoende prikkers etc. etc.?
Stap1 gaat in op 28 april en stap 5 op 7 juli, met de insteek dat bij iedere stap er meer mogelijk is en vrijheid komt. Met als resultaat dat we half augustus weer dicht bij het ‘oude normaal’ zijn. Ook voor ANSV
zijn dit belangrijke data. Dat i.v.m. het plannen van de activiteiten.
Dit betekent dat wij voortdurend moeten bekijken welke activiteiten wel of welke niet kunnen en onder welke condities. Dit doen we in samenspraak als 4 seniorenbonden en Welzijn Noordwijk. Ook blijven de geldende coronamaatregelen van de overheid van kracht. Aangezien het blad maximaal 1 x maal per maand
uitkomt is het niet altijd mogelijk om direct op een versoepeling in spelen. De stappendata lopen niet gelijk
met het uitkomen van De Senior. Maar gelukkig, er is licht op het eind van de tunnel. Vanaf 28 april zijn er
minder maatregelen van kracht. Dat komt mede doordat veel mensen al een prik hebben gehad, waardoor
minder mensen ziek worden. Dat is zeker van toepassing binnen onze seniorendoelgroep.
De belangrijkste versoepelingen:
- Einde avondklok vanaf 28 april om 04.30 uur;
- Meer bezoekers thuis (2 personen per dag);
- Terrassen mogen open van 12.00 uur tot 18.00 uur
- U mag weer naar de winkel zonder afspraak;
- Op de markt kunt u weer van alles kopen;
- Hoger onderwijs 1 dag per week;
- Theorie voor rijexamen mogelijk;
- Bij een uitvaart max. 100 personen
De volgende versoepeling, stap 2 dus, weer minder maatregelen, gaan in op 11 mei.
Dit alles heeft tot gevolg dat we binnen ANSV voorzichtig durven te gaan opstarten met kleine activiteiten. U vindt deze kleine activiteiten op pagina 9 van dit blad.
Vertrek van Henriëtte als secretaris van ANSV.
In dit blad op pagina 7 vindt u een ingezonden brief van Henriëtte, waarin zij aangeeft te stoppen als secretaris van ANSV. Dit komt niet onverwachts. Al in de ledenvergadering van januari 2020 heeft Henriëtte
aangegeven dat zij per 1 april 2021 wilde stoppen. We wisten toen nog niet dat we geen ledenvergadering
zouden kunnen houden waarop we officieel afscheid zouden kunnen nemen. Het coronavirus verstoorde
alle geplande activiteiten. Henriëtte wil na ruim 10 jaar bestuurslid (secretariaat) samen met Dick de komende jaren nog volop kunnen genieten van reizen, fietsen en wandelen zonder de druk, die het secretariaat
met zich mee brengt. Ik zou nog minstens 2 A4 tjes kunnen vol schrijven met activiteiten welke Henriëtte
allemaal binnen het secretariaat doet. Zij was namelijk ook nog notulist/secretaris bij het DBO-overleg.
Had grote inbreng bij het tot stand komen van het maandblad. Zat samen met de voorzitter in verschillende
overleg organen .
Je kunt wel zeggen, Henriëtte was de ‘Haarlemmer olie’ binnen de organisatie. Zij had oog en oor voor de
details en was een grote steun voor het bestuur. Namens het bestuur wil ik via deze weg Henriëtte ontzettend bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij ANSV. Als de coronabeperkingen achter de rug zijn
nemen we nog officieel afscheid van Henriëtte.
Het goede nieuws is dat we een opvolger voor Henriëtte gevonden hebben. De komende weken zal er een
overdracht plaats vinden en in het volgde maandblad zullen we de nieuwe secretaris van ANSV aan u voorstellen.
We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester. Jan Hoek is bereid als penningmeester a.i. deze functie voorlopig nog te blijven doen.
Als bestuur zijn we verder nog naarstig op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor verschillende, activiteiten.
Ton Donders
Voorzitter a.i.
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Huwelijksjubilea
12 mei 2021, 65 jaar getrouwd de familie Hogenhuis – v.d. Valk,
Groot Hoogwaak 18, 2202 TH Noordwijk
17 mei 2021, 65 jaar getrouwd de familie Van Duin - Duijndam
Hoogwakersbosstraat 50, 2202 SV Noordwijk
Van harte gefeliciteerd!
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Laat u niet oplichten!
Het stelen van uw geld, spulletjes of gegevens is gebeurd voor u er erg in hebt.
Het lijkt wel of u naar een goocheltruc zit te kijken,
het gebeurt je voor je open ogen!
Maar als je vooraf weet hoe de truc werkt, dan
heb je niks te vrezen.
De “FraudeHelpdesk” op het internet legt uit hoe dat
stelen precies in z’n werk gaat.
Deze keer:

In dat geval heeft de dief zichzelf mogelijk via internet toegang verschaft tot uw bankrekening.
Dat wordt ‘phishing’ genoemd.
Wanneer u via uw computer uw bankzaken regelt,
kan het mogelijk zijn dat via een link of bijlage in
bijvoorbeeld een valse e-mail, spionage software op
uw computer is geplaatst. Die maakt een schermafbeelding op het moment dat je internetbankieren afsluit. Zo weet een dief precies hoe uw bankrekening
er op dat moment uitziet.

Ik ben gebeld door mijn bank!

Dieven kunnen u opbellen en net doen alsof ze
een medewerker van de bank zijn.
Als uw telefoon een schermpje heeft, ziet u zelfs
op dat schermpje het ECHTE bestaande telefoonnummer van uw eigen bank.
Soms gebruikt de dief ook de naam van een bankmedewerker.
Het lijkt dus LEVENSECHT dat u wordt gebeld
door een medewerker van uw bank, maar het is
een DIEF!
Volgens deze dief moet u uw geld ‘veiligstellen’ in
verband met één of andere bedreiging of fraude. De
dief vraagt u daarom al uw geld over te maken naar
een ‘kluisrekening”, of een “veilige rekening”, of
“iets wat daarop lijkt”.
Soms vraagt de dief heel vriendelijk naar uw bankgegevens om uw geld veilig over te maken en dat
wel even voor u te regelen.
U snapt het natuurlijk al, tot die rekeningen heeft
alleen de dief toegang en wanneer het geld overgemaakt is bent u uw geld voor goed kwijt.
Net echt—’Spoofing’
Met de techniek, die ‘spoofing’ wordt genoemd, is
het mogelijk dat de dief op uw telefoonscherm een
ander nummer laat zien dan het nummer waarmee de
dief eigenlijk belt. Op die manier kan de dief u het
nummer van de bank laten zien, zodat het net lijkt
alsof u echt door uw bank gebeld wordt.

Ook komt het voor dat u door de dief gebeld wordt
en zegt dat hij van de politie is en u dan zogenaamd
doorverbindt met de bank. De dief doet zich voor als
politie- en/of bankmedewerker.

Advies
Uw bank zal u NOOIT via telefoon, sms of e-mail
benaderen met het verzoek geld over te boeken of
uw inloggegevens of pincode te delen.
‘Kluisrekeningen’ of ‘veilige rekeningen’ of iets
wat hierop lijkt BESTAAN NIET. Wanneer u dus
door de bank gebeld wordt is het een dief. Luister
niet naar al die mooie geloofwaardige praatjes en
breek het telefoongesprek direct af!
Als uw bank denkt dat dieven werkelijk toegang
hebben tot uw bankrekening, zal de bank meteen uw
rekening blokkeren en contact met u opnemen. Dit
gaat helemaal automatisch, u hoeft hier zelf niets
voor te doen.
Maak dus nooit op basis van een telefoontje of berichtje zomaar geld over!
Verscheur bankafschriften in kleine stukjes voordat
u het weggooit!

Het komt ook voor dat een dief u precies weet te
Twijfelt u? Bel dan zelf naar uw eigen bank.
vertellen wat uw huidige banksaldo is en wat de laatste betalingen waren.
Artikel bewerkt door Jan Janson
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Geachte leden,

Noordwijk, 21 april 2021

Ik weet niet precies meer wanneer ik precies in functie
gekomen ben bij de Noordwijkse ouderenvereniging maar
het zal in 2010 geweest zijn.
Aanvankelijk was dat de Noordwijkse afdeling van de
ANBO. Na de afsplitsing eind 2015, hebben we ons sterk
gemaakt voor een algemene Noordwijkse seniorenvereniging. Dat is ook de naam die we vandaag de dag nog
steeds voeren. Meestal afgekort tot ANSV
(spreek uit: ansvee), en met 720 leden niet zonder succes!

Wat heb ik veel geleerd in die jaren. Ik begon zonder enige bestuurservaring, had nog nooit van de WMO, de Sociale raad, Mantelzorg en dergelijke gehoord. Ik had er
geen idee van wat er allemaal gedaan wordt voor ouderen. Het aanbod aan activiteiten met het doel de eenzaamheid te bestrijden is groot en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
In de ledenvergadering van januari 2020 heb ik aangegeven dat het mijn laatste jaar als secretaris zou zijn. Met ingang van 1 april ben ik dus secretaris àf. Inmiddels is er een kandidaat bereid gevonden de taak van secretaris op zich te nemen. Ik feliciteer het bestuur daar van harte
mee. De vereniging mag altijd een beroep op mij blijven doen als vrijwilliger voor hand- en spandiensten.
Ik dank het bestuur voor de prettige samenwerking. Bestuur en leden bedank ik ook voor het in
mij gestelde vertrouwen. Ik hoop dat de vereniging nog lang veel voor de Noordwijkse senioren
mag blijven betekenen. ANSV zal voor mij altijd dѐ Noordwijkse senioren vereniging zijn!

Vriendelijke groet,
Henriëtte van der Gugten-Verhoeven

We zijn nog op zoek naar een penningmeester!!
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Betalingsverzoek contributie 2021
Ter herinnering
Uit navraag bij de penningmeester blijkt dat nog een groot aantal ANSV-leden zijn die hun
contributie voor het lidmaatschap van ANSV voor het jaar 2021 vergeten zijn te betalen.
Wij hebben i.v.m. de geldende coronamaatregelen een aantal malen verzocht de betaling
via de bank te doen, om zoveel mogelijk het persoonlijke contact te vermijden. Toch krijgen
we regelmatig het verzoek, om contant ( cash ) te kunnen betalen.
De voorkeur van het bestuur is toch zoveel mogelijk via de bank de contributie over te maken. Maar gezien de versoepelingen die het kabinet op dinsdag 20 april mededeelde, willen
we voor diegene die liever de contributie zelf willen afdragen (dus contant) de mogelijkheid
bieden dit te doen.
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 0007 090 565, t.n.v. ANSV
Noordwijk, onder vermelding van:
uw lidmaatschapsnummer, contributie 2021 en uw volledige naam.
Voor de leden die toch liever zelf langs komen om te betalen, staat de koffie met wat lekkers
klaar op:
Donderdag
6 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur
Dinsdag
11 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur
Donderdag 20 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur
Heeft u inmiddels al betaald, hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,

Jan Hoek, penningmeester a.i.
Start kleine activiteiten
Zoals u heeft kunnen lezen starten we in mei met een aantal kleine activiteiten, die passen in
de versoepelingen die zijn aangekondigd .
Als u wilt deelnemen aan de activiteiten dient u het volgende in acht te nemen:
U moet een bewijs van vaccinatie tonen bij deelname activiteiten;
Rondlopen met mondmasker;
Regelmatig desinfecteren

Activiteiten in mei 2021:
Donderdag 6 mei, 20 mei, en 27 mei, haken en breien met Hennie Meeuwenberg
Maandag 17 mei en 31 mei en 7 juni, kaarten maken met Melinda

Nieuwe activiteit:

Gezellig bijkletsen met gratis koffie en met wat lekkers erbij op:
Donderdag 6 mei, 20 mei, 27 mei, van 10.00 tot 11.30 uur met Ton
Tevens wordt er een start gemaakt met het biljarten kunstgeschiedenis en schilderen.
Hierover kunt u contact opnemen met de bij u bekende contactpersonen.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Buurmannen Jan de Jong en Jaap de
Mooij kunnen heel goed met elkaar opschieten. Ze zijn allebei rond de 50
jaar, single, en op mooie zomeravonden
gaan ze bij elkaar barbecuen of vissen,
en als er klusjes in en rond het huis gedaan moeten worden, zijn ze er ook voor
elkaar. Op liefdesgebied vallen ze op
andere types, maar bij geen van beiden
heeft de ware Jacob(a) zich al gemeld.
Kinderen hebben ze ook geen van beiden. Ieder heeft in het verleden een
testament gemaakt. Jan benoemt de
kinderen van zijn zus tot erfgenamen
als hij komt te overlijden, en Jaap
heeft KWF Kankerbestrijding als enig
erfgename gekozen.
Op een dag besluiten ze samen een leuk
huisje aan de Friese meren te kopen. Ze
kunnen daar samen vriendschappelijk
vertoeven en ook ieder apart met zijn
eigen familie en vrienden. Het is echter
niet de bedoeling dat als één van beiden
overlijdt, de erfgenamen van de overledene het halve huis erven. Het moet dan
eigendom worden van de langstlevende
van hen. Het is immer iets van hen samen, en het zou vervelend zijn als de
langstlevende bij het overlijden van één

van hen te maken krijgt met (een groep)
erfgenamen van de ander.
Nadat zij met dit verhaal bij mij zijn
gekomen, raad ik ze een verblijvingsbeding aan. Dat houdt in dat als één van
beiden overlijdt, het huis via het verblijvingsbeding eigendom wordt van de
ander, zonder dat de erfgenamen daar
wat tegen kunnen doen. U zult zich nu
afvragen: kost dat niet heel veel erfbelasting? Fiscaal zijn Jan en Jaap immers
vreemden van elkaar. Er is geen bloedverwantschap, ze wonen niet samen en
zijn niet gehuwd noch geregistreerd
partner. Het zal u dan misschien ook
verbazen dat de erfbelasting 0 is. De
Successiewet heeft namelijk een wetsartikel dat een verblijvingsbeding met
iemand die niet tot je "kring van belaste
verkrijgers" hoort (= niet verwant), onbelast is. Een aanrader dus voor dit geval! In de akte waarin het verblijvingsbeding wordt vastgelegd nemen we ook
een volmacht op, zodat na het overlijden van één van hen, de langstlevende,
zonder medewerking van de erfgenamen
van de eerst overledene, het huis aan
zichzelf kan leveren bij een akte van levering krachtens verblijvingsbeding. Zo
kunnen ze de toekomst aan de Friese
meren zorgeloos tegemoet zien.

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 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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