Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omliggende plaatsen

5e jaargang maart 2020

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 maart 2020. De volgende uitgave verschijnt op 30
maart 2020.
De bezorgers kunnen op 30 maart vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen
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De foto’s van ‘blote bomen’ zijn gemaakt door
Coty Hamburger

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 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 nu uit:
Henriette van der Gugten en 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.
Inleverdatums kopij ‘De Senior’
16 maart 2020, 13 april 2020, 18 mei, 13 juli
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
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Van de redactie,
Enkele weken geleden hoorde ik in het programma Binnenstebuiten de term ‘blote
bomen’. Een boswachter vertelde met bezieling over bomen die hun bladeren verloren hadden door storm en wind. Dat vestigde meer aandacht aan de kale stammen
en takken die prachtig afstaken tegen de lucht. Alle opnames waren schilderijen op
zich.
U bent voorlopig nog in de gelegenheid om ‘blote bomen’ te gaan bekijken en te bewonderen. Wacht daar niet te lang mee want als het weer omslaat botten de eerste
loten alweer uit. Dan kleden de bomen zich
weer met velerlei bladeren.
Daar gaan we dan ook weer van genieten!!
Henriëtte van der Gugten
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Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om uw inkomstenbelasting IB 2019 te

laten invullen. Zie voor meer informatie de Senior van februari.

Adres:
’s-Gravendijckseweg 53
2201 CZ Noordwijk
Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,
071-3612720

Postadres:
Postbus 186

Glas, Verf. Behang, en Lijsten

Admiraal-de Witt
Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.

Gratis parkeren!!

De Verfspecialist F.C. Lassooy
St. Jeroensweg 20

Schoolstraat 7 Noordwijk tel. 071-3646222
www.admiraaldewitt.nl

2201 NZ Noordwijk 071 –3612352

Joop Faase
Joop Faase b.v.
Televisie-en radiospeciaalzaak
Koelkasten en wasautomaten
Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk
Tel.: 071-3613558
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Inmiddels hebben bijna alle leden de contributie voor het jaar 2020 overgemaakt of contant betaald.
Aan diegenen die het vergeten zijn doen we het verzoek om dit alsnog te doen. U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565,
t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer.
Dat nummer staat vermeld op uw ledenpas.

Hoe blijf je fit?




Blijf nieuwsgierig en geïnteresseerd. Dat houd je jong van geest. En dὺrf te leven!
Zorg dat je voldoende beweegt: maak een wandeling, ga naar buiten!
Koester, ondanks de gebreken van het ouder worden, wat je nog wel kan en geniet daarvan!

ANSV PAASLUNCH EN PAASBINGO DONDERDAG 9 APRIL AS
Denk iets goeds
En denk iets lekkers
Denk iets geks
Of nog iets gekkers
Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook
Iets positiefs
(Toon Hermans)
Op donderdag 9 april a.s. organiseert ANSV weer haar jaarlijkse PAASBINGO.
Voorafgaand aan de Paas-Bingo nodigen wij u uit om gezamenlijk de traditionele PAASLUNCH te gebruiken. De
tafels zijn zoals gebruikelijk in Paassfeer gedekt.
De lunch begint om 12.30 uur en eindigt om 13.30 uur.
De Paaslunch bestaat uit:
Luxe belegde broodjes / paasbrood / ei-verrassing / koffie-thee-melk-karnemelk
Aanmelden vὸὸr zaterdag 4 april a.s. d.m.v. onderstaand aanmeldingsformulier.
Bij aanmelding s.v.p. het bedrag voldoen. De kosten voor de Paaslunch zijn € 5,AANMELDEN PAASLUNCH DONDERDAG 9 APRIL 2020
Naam:………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………
Tel.nr:………………………………………………………………………………………………………
Aantal personen:………………………………………………………….Betaald: ………………….
Het aanmeldingsformulier kunt u deponeren in de brievenbussen van het Trefpunt of de Wieken t.a.v. Ton Donders
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Op vrijdagmiddag is er nog een overdracht van een woning. Behalve op maandwisselingen komt dat weinig voor omdat de verkoper zijn geld dan pas op dinsdag krijgt. Na de levering en de hypotheek, blijven
de kopers, een stel van midden 30, nog even napraten over testamenten.
Om de situatie te bepalen vraag ik, behalve of er kinderen zijn (uit andere relaties) ook of ze getrouwd
zijn in algehele gemeenschap van goederen, of op huwelijksvoorwaarden. "Op huwelijksvoorwaarden!"
klinkt het eensgezind. Ik vraag of ze de akte misschien ook bij zich hebben. Nee een akte hebben ze niet.
Nooit gehad ook. Ik ben verbaasd. Bij welke notaris zijn ze geweest? Ze zijn helemaal niet bij een notaris
geweest. Ik ben de eerste notaris die ze ooit gezien hebben. Ik zeg: "Maar u zei dat u huwelijksvoorwaarden gemaakt had. Dan moet u bij een notaris geweest zijn! Hoe komt u anders op huwelijksvoorwaarden?" Vervolgens zeggen ze: "dat heeft de ambtenaar van de gemeente X waar we getrouwd zijn, ons
meegedeeld. 'U bent nu op huwelijksvoorwaarden getrouwd', zei hij." Het begint me te dagen. Ik vraag
wanneer ze getrouwd zijn. In juni 2018. De ambtenaar heeft dus de verkeerde veronderstelling, die destijds helaas ook in de media naar voren is gebracht: 'je bent nu automatisch op huwelijksvoorwaarden
gehuwd', aan hen meegedeeld.
Sinds 1 januari 2018 geldt in Nederland een ander huwelijksvermogensrecht dan in de honderden jaren
daarvoor. Van een algehele gemeenschap van goederen zijn we per 1 januari 2018 naar een beperkte gemeenschap van goederen gegaan. Met een heleboel haken en ogen bovendien. Het is nog steeds mogelijk (en wellicht belangrijker dan ooit!) bij huwelijksvoorwaarden van deze beperkte gemeenschap af te
wijken. Maar die huwelijksvoorwaarden moeten wel bij een notaris gemaakt worden. En ingeschreven in
het huwelijksgoederenregister bij de Rechtbank. Het is zelfs mogelijk om bij huwelijksvoorwaarden weer
te kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen, zoals die voor 1 januari 2018 wettelijk gold. Ook
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Locatie Trefpunt in Noordwijk
Datum en tijdstip
Zaterdag 04 april 2020 van 10.30 tot 15.30
inloop vanaf 10.00
Bijdrage en lunch
€ 20,00 inclusief lunch. Consumpties zijn voor
eigen rekening. Afrekenen mag op de dag zelf.

Hallo allemaal,
Net als de jaarlijkse Kerst workshop in november organiseert “Kaarten en Meer….”nu ook
een Voorjaars workshop!

Je krijgt per project een pakket met papier, lint en versieringen. We maken de kaarten en
verpakkingen met mooi bedrukt papier, stempels, snij mallen, inkt, embossing mallen, en nog
veel meer.
Aanmelden

Vind je het leuk om mee te doen? Meld je dan aan voor 15 maart! Je mag mij bellen
06-49688541 of een email sturen naameere@hotmail.com of aanmelden bij de receptie van
het Trefpunt.
Graag tot dan, groetjes Melinda.
SPORTIEF BEWEGEN VOOR MANNEN EN VROUWEN
In een heel gezellige, ontspannen sfeer wordt elke donderdagochtend van
10.00-11.00 door een groep vrouwen, onder begeleiding van Eveline Thomassen, op een sportieve manier, bewogen. Let op, het is gѐѐn vrouwengroep! Mannen zijn van harte welkom.
Een oproep van Nel Meijerink, lid van de groep:
Er wordt van alles gedaan en ieder doet dat op zijn eigen niveau. Eerst wat lopen met wat bewegingen (reactie oefenen en warm lopen). Daarna gaan zitten we op een stoel, soms staan we erachter voor de evenwichtsoefeningen. Bij de stoeloefeningen worden de beenspieren, of armspieren geoefend en dat gebeurt vaak met een balletje of elastiek. Het is dus heel afwisselend.
Na afloop nog even spieren spannen en ontspanningsoefeningen. En dan gaan we samen koffiedrinken en kletsen natuurlijk en dan weer naar huis. Lijkt het u wat? Nou, kom dan eens kijken
voor een proefles.
U bent heel welkom op Het TREFPUNT in de Schoolstraat. Mankeert u
wat? Maakt niet uit, wij zijn allemaal ouder en dan krijg je dat!! Hartelijke
groeten van Nel.
Toen de foto gemaakt werd was het hѐѐl
Tot ziens!!
slecht weer. Dat zal de reden geweest zijn
dat een aantal dames afwezig was!
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Op zoek naar werk
Aan de Vliet, de oude ‘stadsgracht’ van Rijnsburg, stond ooit een groepje oude huisjes. De
muren zagen groen en grijs van ouderdom.
Vermoeid van alle armoede en ellende die zij
hadden meegemaakt, leunden zij tegen elkaar.
De huisjes waren nog net niet onbewoonbaar
verklaard, maar eerder onverklaarbaar bewoond. De bewoners behoorden niet bepaald
tot de meest welgestelden van het dorp en dat
was waarschijnlijk ook de reden waarom dit
buurtje smalend de Vetpan werd genoemd.
In een van de huisjes woonde Warbout. Warbout was een eenvoudige, alleenstaande man
die op z’n tijd een pijpje rookte, een borreltje
dronk en ’s zondags z’n vaste stekkie in de
kerk op zocht. Als los werkman verhuurde hij
zich voor korte of langere tijd bij de Rijnsburgse
kwekers. Warbout had echter een bijzondere
eigenschap waar vooral zijn buren – een kinderrijk gezin – zich behoorlijk aan ergerden. Zij
moesten bijna dag en nacht ploeteren om iets
meer dan een droge snee brood te kunnen
eten, maar Warbout, Warrebout zoals zij hem
meestal noemden, wanneer hij voldoende had

verdiend om enige tijd van rond te komen,
bleef enige tijd thuis, ging niet meer werken.
Meer dan voor zijn dagelijkse behoeften had hij
immers niet nodig en bovendien, zo dacht hij,
heeft een doodshemd geen zakken.
Op een dag maakte het buurgezin een plan
waardoor Warbout misschien eens vaker ging
werken. Op een mooie zomeravond klom een
zoon van het buurgezin op het dak van hun
huis en schoof voorzichtig naar het dak van de
buurman. Daar boog hij zich over de schoorsteen en riep met donkere stem: Warbout,
Warrebout ben je daar Warrebout ? De niets
vermoedende Warbout stamelde: ‘J, ja Heer, ja
hier ben ik’. ‘Warrrebout je moet gaan werreken, hoor je me, werreken zeg ik, hoor je dat
wel ?’ klonk het door de schoorsteen. ‘J,j,ja
Heer ik zal gaan werken, ik, ik ga al’. De jongen op het dak stikte bijna van het lachen en
viel daardoor bijna naar beneden. Even later
zag hij buurman Warrebout gehaast, op klossende klompen het dorp in gaan. Op zoek naar
werk.
Ingezonden door Hendrik Brussee

WOENSDAGMIDDAG IS SPELMIDDAG IN HET TREFPUNT
Iedere woensdagmiddag is speelmiddag in Het Trefpunt. Er wordt
geklaverjast, gesjoeld ѐn gekoersbald. Koersbal is een laagdrempelige sport waaraan bijna iedereen kan deelnemen. Deelnemers
zitten op een stoel rond een speciale mat. Degene die aan de
beurt is rolt een bal over de mat. De bal is echter niet rond maar
heeft ‘deuken’. Dat geeft een speciaal effect. Er worden punten
gescoord en bijgehouden. Aan het eind van het seizoen is er een
‘kampioen’.
Het aantal leden van koersballen is de laatste tijd teruggelopen.
Daarmee is ruimte vrijgekomen voor nieuwe leden.
Denkt u: ‘dat zou wat voor mij kunnen zijn’, kom dan
eens binnenlopen op woensdagmiddag.

Ervaar de gezelligheid onderling. Greet van Beelen
heeft de leiding, zij zal u graag ontvangen en het
spel uitleggen.
Schroom niet en kom kijken of het wat voor u is.
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DE GESCHIEDENIS VAN EEN KAPEL OP ZEE

achter uitgebouwd. Zo kwam er een groot kerkgebouw tot stand naar een ontwerp van de RotterIn oktober vorig jaar heeft de protestantse gemeente Noordwijk ‘na een uitgebreid en gedegen damse architecten Meischke en Schmidt.
traject van voorbereiding’ besloten de Kapel aan Bij de bouw van de nieuwe kerk fungeerde de kaZee en de achter gelegen kerk te verkopen. Het
pel als werkplaats en opslagruimte. Het Knipkerkgebouw was al geruime tijd niet meer als
scheer-orgel uit 1865 werd verkocht aan de Bapzodanig in gebruik en werd verhuurd aan Kloos- tistenkerk van Noordbergum. De oude orgelkas is
ter events art & design.
hierbij verloren gegaan.
In de Hoofdstraat stond eeuwen geleden de
In de nieuwe kerk, Kerk aan Zee genaamd, kwam
‘Zeekapel’. Hoewel het woordenboek een kapel
een door fa. Spanjaard als theater orgel ontworomschrijft als ‘Kleine ruimte of apart gebouwtje
pen instrument dat aan het kerkelijk gebruik werd
voor kerkdiensten’, was dit – zoals een ets van
aangepast. In 1963 bleek de kapel in slechte staat
Abraham Rademaker ons laat zien – een vrij fors te verkeren en herstel noodzakelijk. Monumentenkerkgebouw met inpandige toren, transept en
zorg adviseerde toen het nieuwe deel van het oukoor. Deze ‘Zeekapel’ was in 1230 gebouwd aan de te scheiden en in oorspronkelijke staat terug te
de overzijde van de huidige ‘Kapel aan Zee’. In
brengen. De kerkvoogdij echter, beschikte niet
1573 hebben rondtrekkende Spaanse troepen de over de nodige pecunia’s . Bijdragen van diverse
kerk verwoest. Op 17 juni 1593 kregen de Kerk- instanties en de burgerij maakten de restauratie
meesters toestemming het puin en dergelijke van uiteindelijk toch mogelijk. De eikenhouten kansel,
de kerkruïne te verkopen. De laatste resten van stammend uit de bouwtijd van de kapel, kwam
de ruïne zijn pas in 1647 opgeruimd waarna op
weer op zijn oorspronkelijke plek en een geschikt
het vrijgekomen terrein een tweetal huizen zijn
orgel werd gevonden in de voormalige kerk van
gebouwd met een schuur en afgesloten erf.
Middelie (NH) . Het Spanjaard orgel verdween in
In dat zelfde jaar begon de bouw van een nieuwe
Kapel die een jaar later in gebruik kon worden genomen. Extra bijdragen van gemeenteleden en
een lening van 5000 Carolus guldens maakten dit
mogelijk. Een zware storm in 1850 veroorzaakte
flinke schade aan de toren. Bij het herstel is toen
de balustrade niet meer aangebracht. Door groei
van het aantal kerkgangers was de kerk op den
duur te klein en werd aan de achterzijde een stuk
aangebouwd. De kerkenraad wilde de oude kerk
toen slopen, maar door geld gebrek is dat – gelukkig – niet doorgegaan. Zo’n twintig jaar later
bleek de kerk al weer te klein en werd verder naar

mei 2014 op de schroothoop.
Aanvankelijk werd het gerestaureerde kerkgebouw gebruikt voor trouw en rouwdiensten, later
ook voor kindernevendiensten en ’s zomers vonden er exposities plaats. Veel Noordwijkers hebben destijds hun huwelijksdatum uitgesteld om in
de herstelde kapel te kunnen trouwen.
Zondag 15 december 2019 is op voorstel van dominee Simon Dingemanse met een eenvoudige
kerkdienst, afscheid genomen van dit sfeervolle
kerkgebouw.
Tekst Henk Brussee

SAMEN KOKEN EN ETEN
IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 2 MAART 2020

Na de boerenkool stamppot met draadjesvlees op maandag 3 februari jl. en de hevige storm CIARIA, staat er voor
maart ook weer een stamppot op het menu. Maandag 2 maart serveren wij voor u een voorjaarsstamppot met slavink.
We nodigen de Noordwijkse senioren, die eenzaam zijn of voor de gezelligheid mee willen eten, weer van harte uit
op maandag 2 maart a.s., 12.00 in het Trefpunt aan te schuiven.
Menu maandag 2 maart 2020

Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Aanvang
Kosten

: toast
: Voorjaarsstamppot met slavink
: verrassing
: 12.00 uur
: € 5,00

Wilt u zich, i.v.m. het doen van inkopen, van te voren aanmelden? Bij voorbaat dank.
Ton Donders: 071-3614981
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De prijswinnaar van de kruiswoordpuzzel uit het februarinummer is H.W. Lindhout

Woordzoeker

© puzzelstad.nl

AFIJN
BEMIDDELAAR
BOREN
DROOM
ERNA
FRIS
HUIF
INTRO

KLAK
KLEEFKRUID
KOLENMIJN
KOSTUUM
LIMOEN
MAARN
NAAM

NIET
SAVOOIEKOOL
STAF
SUIZEN
TROETELKIND
VOORSTELLEN

Hoe werkt het?
De woorden kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar rechts en achterstevoren wegstrepen.
De letters die uiteindelijk overblijven, vormen een woord. Dat is de oplossing.

Stuur uw oplossing voor 15 maart naar redactie@ansv.nu of doe hem in de postbak van ANSV
in De Wieken of Het Trefpunt en maak kans op een kadobon van € 10,—
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Lang niet alle relaties overleven het Kerstdiner. Zo ook deze keer helaas niet. Bovendien hebben
diverse kostwinners met succes het indienen van het echtscheidingsverzoek uitgesteld tot 2020.
Volgens de nieuwe wet per 1 januari 2020 is het namelijk zo dat de termijn dat de partneralimentatie wordt betaald de helft van de duur van het huwelijk is. Met als maximum een termijn van vijf
jaar (terwijl het vóór 1 januari 2020 twaalf jaar was). Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt:
1. Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
2. Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De partneralimentatieverplichting loopt dan
door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar);
3. Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn.
Zij hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar.
Voor het aanvragen van een echtscheiding is nog steeds een advocaat nodig die het verzoek indient bij de Rechtbank! Ook als er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren. Er is een
wetontswerp in de maak die de echtscheidingsprocedure beoogt te versoepelen. Deze wet is
echter nog niet ingevoerd. Bij een geregistreerd partnerschap kan men wel zonder advocaat en
zonder rechter het geregistreerd partnerschap ontbinden. Denkt u de advocaat en de rechter te
kunnen omzeilen door uw huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, dan komt u
bedrogen uit: dit kan al vele jaren niet meer. Deze mogelijkheid werd na de invoering van het geregistreerd partnerschap op 1 januari 1998 misbruikt voor de zogenaamde "flitsscheidingen" die
in het buitenland niet worden geaccepteerd en dus al snel (1 maart 2009) ook in Nederland onmogelijk werden gemaakt.
Vaak wordt de vraag gesteld wat het verschil is tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. In feite is de wijze van beëindiging nog het enige verschil. Het geregistreerd partnerschap
werd destijds vooral ingevoerd om het ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk te maken hun
relatie formeel vast te leggen. Na de invoering van het homohuwelijk in 2001 bleef het partnerschap bestaan en heeft het in de loop van de jaren aan populariteit gewonnen, vooral onder paren van verschillend geslacht. Inmiddels kiest 25% van de mensen die een wettelijke relatie aangaan voor een geregistreerd partnerschap en 75% voor het huwelijk. Geregistreerd partners zijn
gemiddeld iets jonger dan mensen die gaan trouwen. Interessant weetje: geregistreerde partners
sluiten hun verbintenis relatief vaak op maandagen (gratis!) en dinsdagen, terwijl paren die trouwen een voorkeur hebben voor vrijdagen. Dit bevestigt de indruk dat het geregistreerd partnerschap zakelijker wordt benaderd dan het huwelijk, waar emotionele en symbolische overwegingen vaker een rol spelen.
Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – 071-3640100 – ckruis@notariskruissweere.nl

Sluit huisartsenpost Voorhout niet
Wilt u ook niet dat de huisartsenpost in Voorhout
gaat sluiten omdat er een mogelijkheid moet zijn
om 's nachts ook zorgverlening te krijgen zonder
ver te moeten reizen? Teken dan de petitie voor
behoud van de huisartsenpost op:

https://petities.nl/petitions/sluit-huisartsenpost-voorhout-niet?locale=nl
13

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 aanwezig 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.

Locatie De Wieken: Wassenaarsestraat 5, tel. 071-7114334
Locatie Het Trefpunt: Schoolstraat 2, tel. 071-7114334

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 Noordwijk. 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
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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:

Cees Hamburger

3619954

cecohamburger@hotmail.com
Bestuurslid ledenadministratie

Ton Ouwehand

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

Belastinginvullers
Hans van der Hoeven

Coördinator:

06-53632160

hansvanderh@casema.nl

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Henriëtte van der Gugten

06 25311680

ansv.secretaris@gmail.com

Webadres:

www.ansv.nu

Ouderenadviseurs :
Ton Donders

Coördinator

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 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 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 MAART 2020 ANSV EN DBO
Dag
Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Datum
2, 9, 16, 23, 30
2, 9, 16, 23, 30
2

Locatie
Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt

9
2, 16
2, 16, 30
9, 23
2, 9, 16, 23, 30
2, 9, 16, 23, 30

Activiteit
Biljarten sociëteit
Biljarten sociëteit
Samen koken
en eten
Damesbingo
Kaarten en meer
Kunstgeschiedenis I
Kunstgeschiedenis II
Schilderen/Aquarelleren
Rijbewijskeuring

3, 10, 17, 24, 31
3, 10, 17, 24, 31
3, 10, 17, 24, 31
3, 10, 17, 24, 31
3, 10, 17, 24, 31
10
3, 10, 17, 24, 31
17
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
11
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
4
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
5, 12, 19, 26
5, 12, 19, 26
12, 26
26
5, 12, 19, 26
5, 12, 19, 26
5, 12, 19, 26
5, 12, 19, 26

Biljarten competitie
Biljarten sociëteit
Biljarten sociëteit
Schilderen/Aquarelleren
Country-line dancing
Fotografie
Klaverjassen
Literaire leeskring
Biljarten sociëteit
Biljarten sociëteit
Bloemschikken
Computercursus
Klaverjassen
Koersbal
Postzegelruilbeurs
Sjoelen
Bridge Oud Noortwijck
Tafeltennis
Volksdansen
Wandelvoetbal
Biljarten sociëteit
Biljarten sociëteit
Bingo
Bowlen
Haken en breien
Bridge Oud Noortwijck
Gymnastiek
Sport en spel

vrijdag

6, 13, 20, 27
Biljarten sociëteit
6, 13, 20, 27
Biljarten sociëteit
Deze maand is er geen Franse conversatie
6, 20
Samen eten op vrijdag
6, 13, 20, 27
Bridge Oud Noortwijck
Zaterdag
14, 28
Biljarten sociëteit
14, 28
Klaverjassen
7
Modeshow
28
Modeshow

Tijd
9.00-17.00
9.00-17.00
10.30
12.00
20.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
13.30-16.00
Op afspraak

Organisatie
DBO
DBO
ANSV

De Wieken
De Het Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt
De Wieken
De Wieken
Het Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt
Het Trefpunt
Het Trefpunt
Het Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt
De Wieken
Achter Maria ter Zee
Het Trefpunt
Voetbalclub SJC
Het Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt
Flamingo
Het Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt
Gymzaal
Stijntjesduinstraat
Het Trefpunt
De Wieken

09.30-12.00
09.00-17.00
13.30-17.00
13.30-16.00
19.30-21-30
10.00-11.30
13.30-16.00
10.00-12.00
09.00-17.00
09.00-17.00
10.00-11.30
19.30
13.30-16.00
13.30-16.00
13.30-17.00
13.30-16.00
13.30-16.30
9.00
14.30
13.30
09.00-17.00
13.30-17.00
14.00-16.00
15.00-17.00
10.00-12.00
09.00-11.30
10.15-11.15
19.00

ANSV
DBO
DB0
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
ANSV
ANSV
ANSV
DBO
DBO
DBO

09.00-17.00
09.00-17.00

DBO
DBO

De Wieken
Het Trefpunt
Het Trefpunt
Het Trefpunt
Het Trefpunt
De Wieken

12.00
13.30-16.30
13.00-16.00
13.30-16.00
10.45
11.00

DBO
DBO
DBO
DBO
DBO
DBO

De Wieken
Het Trefpunt
Het Trefpunt
Het Trefpunt
De Wieken
Het Trefpunt
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DBO
ANSV
DBO
DBO
DBO
DBO

