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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 november 2020. De volgende uitgave 

verschijnt op 30 november 2020.                                                                                              

Lay out: redactie ‘De Senior’.                                                                                                 

Drukwerk ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’ 06 207 984 20  

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. 

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende ‘De Senior’                                                                                                                            

 Is tot 19 november. Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:   

redactie@ansv.nu 

De bezorgers kunnen op 30 november vanaf 10.30 de Senior in Het Trefpunt ophalen om te bezorgen 

 

Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag dan 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 over-

leg 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 november 2020               inhoudsopgave pagina: 
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De foto’s op de voorpagina en hieronder zijn gemaakt 

door Coty Hamburger  
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Van de bestuurstafel: 

Dinsdag 13 oktober klokslag 19.00 uur, zit ik gespannen voor de TV. Om 19.00 uur komt  
premier Mark Rutte en corona minister Hugo de Jonge weer met een extra persbericht. 
De toon is al snel gezet: 
“Nederland gaat de komende  4 weken grotendeels op slot”  Hierna wordt uiteenge-
zet wat de aanleiding is geweest om zwaardere maatregelen te nemen. De vorige pogin-
gen om een tweede golf van het coronavirus te stuiten zijn mislukt. Het coronavirus heeft 
teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Daarom moeten we op die 
plaatsen ingrijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het 
aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, de mensen te ondersteunen 
bij het kunnen naleven van de basisregels en strikte handhaving wil de overheid probe-
ren met deze gedeeltelijke lockdown de besmettingen terug te dringen. 
Op dinsdag 27 oktober zal er een evaluatie plaatsvinden. Om niet in een volledige lock-
down te komen moet het aantal besmettingen sterk dalen. Terwijl ik dit schrijf zitten we 
op ruim 8000 besmettingen per dag. 
Er is veel te doen over het dragen van mondkapjes en op dit moment wordt het dringend 
geadviseerd maar is het nog niet verplicht. Dit moet in een wet verankerd worden. 
 
Mondkapjes dragen: 

Draag een mondkapje in gebouwen waar u als publiek naar binnen mag. Bij-
voorbeeld in de bibliotheek, een winkel of station ; 

Draag in het openbaar vervoer een mondkapje 
Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. 

Niet vergeten: 
Houd altijd 1,5 meter afstand 
Ga niet naar plaatsen waar het druk is 
Nies en hoest in uw elleboog 
Was vaak uw handen met zeep 
Draag een mondkapje waar dat moet 
Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 
Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

Zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts. 
Werk zoveel mogelijk thuis 

 
Dit alles heeft grote gevolgen voor de activiteiten die door de bonden worden georgani-
seerd. Bijna alle activiteiten zijn afgeschaald. Samen met Welzijn en KBO hebben we de 
volgende afspraken gemaakt: Met inachtneming  van alle coronamaatregelen besluiten 
de activiteiten begeleiders samen met de cursisten of belangstellenden of de activiteit 
wel/niet doorgaat. Voor informatie  m.b.t. de activiteit kunt u contact opnemen met de 
desbetreffende activiteiten begeleider of met Welzijn Noordwijk. 

VRAGEN – FORMULIER 
In het maandblad van oktober, zat een bijlage met een vragenlijst. In de betreffende bij-
lage heeft het bestuur u  gevraagd om eens na te denken over de activiteiten van ANSV 
voor zowel  de korte-als lange termijn en wat u graag zou willen veranderen of aanvul-
len. Tevens vroegen wij u of u zich actief wilde inzetten voor ANSV. 
Wij zijn zeer teleurgesteld in het aantal reacties. Er zijn ruim 730 formulieren verspreidt 
onder de ANSV-leden. Tot op heden, 20 oktober, zijn er pas 27 formulier geretour-
neerd. 
Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om alsnog te reageren en het formulier nog 
voor 1 december a.s. in te leveren in de ANSV-brievenbussen van HET Trefpunt of de 
WIEKEN. 
 
Ton Donders 
a.i. voorzitter ANSV 
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Bestuur vacatures 

De bestuurders van onze vereniging zijn al heel wat jaren actief. Alleen al om die reden is het ge-

wenst om eens uit te kijken naar nieuwe enthousiaste kandidaten voor een bestuursfunctie.  

In de Algemene ledenvergadering van februari 2020 is al bekend gemaakt dat er met onmiddellijke 

ingang een vacature bestond voor de functie van penningmeester. Momenteel wordt de functie a.i. 

waargenomen door Jan Hoek. Deze functie is echter nog steeds vacant. Als er onder u iemand is die 

verstand heeft van boekhouden en graag in een gezellig team zijn steentje wil bijdragen, dan wordt 

u van harte uitgenodigd om op deze vacature te reageren. Dat kan door telefonisch een afspraak te 

maken met de voorzitter, Ton Donders tel. 0617618703 of per email: ansv.secretaris@gmail.com. 

In de ALV van februari heeft de huidige secretaris Henriette van der Gugten aangegeven haar func-

tie te beëindigen. Zij blijft de functie uitvoeren tot de Algemene ledenvergadering 2021. Ook hier is 

dus een vacature. Heeft u interesse, wilt u meer weten over de inhoud van de functie? Belt u dan 
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SAMEN LUNCHEN 

Ook met de nieuwe aangescherpte corona maatregelen kunnen wij Aard en ondergete-

kende weer 2 x per week u een lunch aanbieden. We zijn hiermee in september gestart 

met een vervolg in oktober, november en hopelijk ook in december. De belangstelling is 

tot op heden wisselend. Het alle belangrijkste is dat we merken, het even eruit zijn, met 

elkaar even kunnen bijkletsen en nieuws te kunnen uitwisselen belangrijk kan zijn. Op 

een van de lunches werden we door Agaath verrast met een keuken schort voor al het 

lekkers. 

Let op !! Het aantal plaatsen blijft beperkt tot max. 16 personen en wel vooraf aanmelden. 

STAMPPOT      UITSMIJTER 
Kosten  € 2,50      Kosten  £ 2.00 
 
Maandag      Woensdag 
 
26 oktober      28 oktober 
  1 november        4 november 
  9 november      11 november 
16 november      18 november 
23 november      25 november 
30 november        2 december 
 
Vooraf aanmelden bij Ton Donders : 071-3614981 / 06-17618703 of per e-mail: 
ton.donders@casema.nl 
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Waarom een andere taal ? 
 
De man die voor mij liep in de Hoofdstraat in-
trigeerde mij. Hij droeg wat schamele kleding 
en had een grote pet op zijn hoofd. Rustig, met 
zijn handen op de rug  kuierde hij voort en 
keek af en toe eens rechts of links naar een eta-
lage en groette soms een voorbijganger. Af en 
toe bleef hij midden op de weg staan en leek 
het of hij een winkelruit bestudeerde.  Soms 
schudde hij zijn hoofd, of haalde zijn schou-
ders op en liep weer door. Een vijftig meter 
verder bleef hij opnieuw staan en keek hier 
ook weer naar de winkelramen. Weer haalde 
hij zijn schouders op, nam zijn pet af en krab-
de eens op zijn hoofd en ging weer verder. 
Even later gebeurde dat nóg een keer. Intussen 
had ik hem ingehaald en sprak hem aan: “Is er 
iets meneer ? ik zag u al een paar keer uw 
hoofdschudden en uw schouders ophalen, het 
lijkt wel alsof iets u niet bevalt.” Hij keek mij 
eerst argwanend aan en sprak vervolgens 
“Nou, daar kon je wel eens gelijk in heb-
ben,het bevalt mij helemaal niet,  het lijkt wel 
of ze geen Nederlands meer kennen, die win-
keliers”. “Wat bedoelt u precies”, vroeg ik. 
“Nou overal  staat dat rare Engelse woord op 
de ruit SALE. Ja ik weet wel wat dat betekent 
hoor, maar ik begrijp niet waarom ze niet net 
als vroeger gewoon UITVERKOOP of OP-
RUIMING op de ramen zetten. We wonen 
toch in Nederland en we hebben een mooie en 
duidelijke taal, waarom moeten ze dan een an-
dere taal gebruiken, dat snap ik niet, daar erger 
ik mij aan. Begrijp je dat ? “ Ja, inderdaad be-
greep ik dat en ik moest hem eigenlijk wel ge-
lijk geven ook. Veel dingen worden tegen-
woordig in het  Engels aangeduid, het Neder-
lands of Hollands wordt op die manier wel ge- 
 

 

 
 
weld aangedaan.  “Moet je daar eens kijken” 
sprak de man weer, met zijn duim naar achter 
wijzend, “aan het begin van de straat staat een 
bord met een heel verhaal in het Engels voor 
de winkel , dat is toch niet normaal meer, er 
blijft zo niks van onze Hollandse taal over!” 
“Hebt u de winkeliers daar wel eens op aange-
sproken ?” “ Ja zeker”, sprak hij met enige 
verontwaardiging in zijn stem, “zeker heb ik 
dat wel gedaan, maar ze luisteren niet eens, ze 
doen alsof je niet wijs bent. Er was er één die 
zei alleen:  “Je moet met je tijd mee gaan, 
opa”.  Nou daar wordt ik ook niks wijzer van 
dus hou ik mijn mond maar. En dan opa zeg-
gen, die snotneus, ik ben z´n opa helemaal 
niet !  Maar al dat Engels ? Ik erger me rot ! 
Zo kreeg ik gisteren een mailtje van m’n zoon: 
Reminder, ik vier mijn verjaardag niet woens-
dag maar zaterdag. Nou hij had toch ook ge-
woon ‘Herinnering’ kunnen schrijven ?” “Ja, 
dat had hij kunnen doen”,  ik moest hem al-
weer gelijk geven, maar probeerde toch nog 
even: “Meneer, veel mensen zeggen Sorry, dat 
is toch makkelijker en korter dan neemt u mij 
niet kwalijk” “Dat is wel zo, maar laatst was 
mijn buurman overspannen, dat zei hij niet, 
nee,  meneer had een Burnout, ook weer zo’n 
gek woord. Dat is toch helemaal niet nodig ! 
Maar ik ga weer verder hoor, want van dat stil-
staan krijg ik het koud”. Hij draaide zich om 
en liep de Bomstraat in.  Nou Bonjour hoor” 
riep hij. Ik wilde hem eerst nog na roepen:  
“Dat is ook geen Nederlands”. Maar ach, 
waarom zou ik . . .    
 

Hendrik Brussee 
 

Huwelijksjubilea 
 
11 oktober echtpaar Baljeu-v.d. Maarel, Groot Hoogwaak 35, 2202 TJ Noordwijk 65 jaar gehuwd 
19 november, echtpaar Janssen – Werkhoven, Sluispad 15, 2201 GH Noordwijk 55 jaar gehuwd 
20 november, echtpaar H. Th. van den Berg-Faas, Haven 34, 2161 HK Lisse 50 jaar gehuwd 
20 november, echtpaar Meeuwissen-van den Berg Leidsevaart 112 Lisse 50 jaar gehuwd 
22 november, echtpaar Renaud-van Mierlo Duinroos 6  2202 DA Noordwijk 45 jaar gehuwd 
 
 Van harte gefeliciteerd! 
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Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belas-

tingplan 2021 gepresenteerd. Een onderdeel 

daarvan is het voorstel Wet differentiatie 

overdrachtsbelasting, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen starters, doorstromers 

en overige verkrijgers. 

Voorgesteld wordt per 1 januari 2021 het vol-

gende: 

-  starters op de woningmarkt krijgen een 

vrijstelling van overdrachtsbelasting. Dus 

0%. Vereist is dat de verkrijger meerderjarig 

is maar jonger dan 35 jaar, de vrijstelling 

niet eerder heeft toegepast en de woning blij-

vend als hoofdverblijf gaat gebruiken. 

-  Voor andere natuurlijke personen die een 

woning verkrijgen (doorstromers) blijft het 

huidig tarief van 2% gelden, mits zij de wo-

ning blijvend als hoofdverblijf gaan gebrui-

ken. 

-  Voor alle overige verkrijgers van onroe-

rende zaken gaat het tarief omhoog naar 8%. 

Dus de verkrijging van bijvoorbeeld een los-

se garage, een bedrijfspand, een vakantiewo-

ning, een woning die ouders voor kinderen 

kopen en een woning die wordt verkregen 

door een rechtspersoon zal worden belast 

tegen 8%. 

Bij een notaris zal een starter bij een beroep 

op de vrijstelling een schriftelijke verklaring 

moeten afleggen dat de startersvrijstelling niet 

eerder gebruikt is. De notaris mag van deze 

verklaring uitgaan tenzij hij/zij uit eigen we-

tenschap weet dat deze onjuist is.  

 

 

Belangrijk: omdat de startersvrijstelling pas 

geldt per 1 januari 2021 kan deze straks ook 

gelden voor (jonge) personen die vóór 1 janu-

ari 2021 al woningeigenaar zijn geweest. 

De verkrijger moet tevens een schriftelijke 

verklaring afleggen dat de woning blijvend als 

hoofdverblijf zal worden gebruikt. De Belas-

tingdienst zal achteraf controleren of de ver-

krijger de woning daadwerkelijk als hoofdver-

blijf is gaan gebruiken. 

Voor 'aanhorigheden' bij een woning geldt dat 

de startersvrijstelling en het 2%-tarief ook 

kunnen worden toegepast als de aanhorighe-

den gelijktijdig met de woning worden ver-

kregen. Het lijkt er dus op dat een later aange-

schafte garage of "snippergroen" dan tegen 

8% wordt belast in plaats van tegen 2% zoals 

nu het geval is. 

Als samenwoners van 32 en 37 jaar een huis 

kopen als starter, ieder voor de helft, geldt 

voor de helft de vrijstelling (0%) en voor de 

andere helft het 2%-tarief. 

Als u dus een woning wilt kopen als beleg-

ging, of voor uw kinderen, of een vakantiewo-

ning, sla dan uw slag nog dit jaar! Het scheelt 

u 6% overdrachtsbelasting over de waarde 

van de woning. Dus bij een woning van € 

300.000 maar liefst € 18.000! Daar kunt u leu-

kere dingen van doen. 

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

Noordwijk 

Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – 

ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100 

Uit de praktijk van Notaris kantoor Kruis-Sweere 

mailto:ckruis@notariskruissweere.nl
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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 aan-

wezig bestuurslid. Ook kunt u het formulier in de ANSV brievenbus, in het Trefpunt, School-

straat 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 ge-

keurd 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 ko-

pen 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 apo-

theek 

• 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 

Als aanvulling op het artikel ‘Met je hart’ van oktober jl., hieronder het 

emailadres en telefoonnummer waar u zich kunt aanmelden voor deelname aan 

een activiteit. annekevanroon@metjehart.nl     telnr.0630358881.  

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring/75-jaar-of-ouder.htm
https://www.cbr.nl/
mailto:annekevanroon@metjehart.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 
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. 

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 onmogelijk. 

Daarom is besloten om alleen activiteiten doorgang te laten vinden waarvoor een directe afspraak is ge-

maakt met de organisator ervan. Dat zijn van ANSV de activiteiten ‘Kaarten en meer’ en het samen eten, 

zie artikel elders in dit blad. 

Deelname aan activiteiten is alleen mogelijk onder de voorwaarden van Stichting Welzijn Noordwijk en de 

richtlijnen van het RIVM 

Wilt u deelnemen aan ‘Kaarten en Meer’ en/of  ‘Samen Eten’ dan moet u zich hiervoor, van te voren, 

hebben opgegeven.  

Daarbij geldt dat voor elke bijeenkomst een maximum aantal deelnemers is toegestaan. 

Afhankelijk van de benodigde ruimte en faciliteiten zal het aantal deelnemers kunnen variëren. Dus : vol is 

vol.  


