Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

6e jaargang, november 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 november 2021.
De volgende uitgave verschijnt op 29 november 2021.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’, telnr. 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 29 november vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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De foto’s op de voorpagina, van de Broekdijkmolen bij
de Kaag, op de pagina’s 4 en 13, zijn gemaakt door
Cees Hamburger. De foto hieronder, de start van het
nieuwe activiteitenseizoen in Het Trefpunt, is gemaakt
door Ton Donders

Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag met foto’s, maar ook zonder foto, 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 15 november 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.

De redactie bestaat uit:
Chris Andree en Cees Hamburger
We zijn op zoek naar versterking van onze redactie. Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de
voorkeur: ansv.secretaris@gmail.com, of per telefoon: 06 27 058 470 bij onze secretaris Chris Andree.

De uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ van
december/januari is 15 november. Stuur uw bijdrage aan
ons blad naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Er zijn van die momenten dat je denkt, ‘moet dat nou’! We zagen net wat licht aan het eind van de tunnel, na
de corona beperkingen. De activiteiten konden we net weer opstarten, werden we toch nog overvallen door
het droeve bericht dat ons bestuurslid Aad Passchier was overleden. In het maandblad van oktober jl. had zij
nog een ingezonden brief laten opnemen waarin ze haar actieve jaren binnen de ANBO en ANSV had beschreven en ze het bestuur en de leden het allerbeste toewenste voor de toekomst. Ze heeft hierop vele warme
reacties gekregen en dat heeft haar goed gedaan. Aad heeft nog genoten van deze aandacht. Ze had nog zo
graag de start van het bloemschikken, na die vervelende coronaperiode, mee willen maken, maar dat was
haar niet gegeven.
Met haar zijn er helaas ook nog veel andere ANSV-leden ons ontvallen (zie pagina 5). Wij willen alle betrokken familieleden en kennissen veel kracht en sterkte wensen om dit verdriet te kunnen dragen.
Het heeft ons als bestuur ook weer aan het denken gezet. Weten wij wel hoe het ervoor staat met onze leden
nu we elkaar niet zoveel zien en horen? Horen we of ze ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, in revalidatie zijn
of andere hulp nodig hebben? Dat geldt zeker als er niet of nauwelijks familie in de omgeving woont. Daarom willen wij u vragen, informeer het bestuur als u iets weet over ziekte of andere narigheid van een ANSVlid.

Er is ook goed nieuws te melden. De coronapas voor senioren in het Trefpunt en Wieken zijn niet meer verplicht. U leest hierover verder in het blad. Onze secretaris Chris Andree geeft u op pagina 5 tips hoe u een
coronapas ( QR-code ) kunt aanvragen. In andere, b.v. horecagelegenheden, blijft de coronapas voorlopig
nog een verplichting. Zeker nu er weer een langzame stijging te zien is van het aantal besmettingen en dat de
herfstgriep er nog aankomt. Wij adviseren dan ook om zoveel mogelijk de hygiëne protocollen na te leven,
(handen wassen, 1.5 meter afstand houden).
In het maandblad van december a.s. hopen we de nieuwe penningmeester te kunnen voorstellen. Op dit moment vindt er overleg plaats m.b.t. de overdracht van taken etc.

Wij vragen u om alvast donderdag 9 december te reserveren voor de
Algemene Ledenvergadering
met daarop aansluitend de reguliere BINGO.

Corona heeft het ons niet mogelijk gemaakt om in 2020 de jaarlijkse Algemene ledenvergadering te houden.
Met de huidige versoepelingen zal dat nu hopelijk wel mogelijk zijn.

De Sinterklaas Bingo wordt gehouden
op donderdag 25 november.
Zullen de Sint en de Pieten erbij zijn?
Dat is nog maar de vraag.
Zijn ze gevaccineerd?
Hebben ze de coronapas?
Hebben ze toestemming gekregen om het land
in te komen?
Vol verwachting klopt ons hart!!!
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Hoe kom ik aan een coronabewijs?
Om toegang te krijgen tot de horeca, culturele activiteiten en evenementen is het nodig dat u kunt aantonen
dat u:
•
•
•

of gevaccineerd bent,
of hersteld bent van corona
of een testbewijs kunt laten zien dat niet ouder is dan 24 uur.

Welk bewijs u wanneer nodig hebt, staat uitgebreid uitgelegd op deze website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs.
Bij de verschillende activiteiten en bij de viering van de Nationale Ouderendag bleken velen van u een coronabewijs op de smartphone te hebben of een papieren exemplaar. Voor de volledigheid hierbij nog een
korte uitleg hoe u aan een coronabewijs kunt komen. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Als u
hulp nodig hebt, vraag dit dan aan een familielid, vrienden of iemand anders in uw omgeving die u vertrouwt en die handig is met dit soort dingen.
Hebt u een DigiD en een smartphone, dan kunt u met behulp van de CoronaCheck - app uw coronabewijs
laten zien in de vorm van een QR code. Deze is dan zichtbaar in de app op uw telefoon. Voorwaarde is wel
dat u gevaccineerd bent door de GGD, of dat de zorgverlener die u gevaccineerd heeft deze vaccinatiegegevens gedeeld heeft met het RIVM.
U kunt van deze QR code ook een afdruk maken via deze website: https://coronacheck.nl/nl/print/. Ook
hier hebt u uw DigiD nodig en is een voorwaarde dat u gevaccineerd bent door de GGD of dat de zorgverlener die u gevaccineerd heeft uw vaccinatiegegevens met het RIVM gedeeld heeft.
Voor hulp kunt u op bepaalde tijdstippen ook terecht bij uw bibliotheek. U hoeft daarvoor geen lid te zijn.
Als u geen DigiD hebt, dan kunt u het coronabewijs telefonisch aanvragen. Bel dan 0800 – 1351 of 0800 –
1421. Zorg ervoor dat u uw BSN (Burgerservicenummer) en uw postcode bij de hand hebt. Uw BSN vindt
u in uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. U ontvangt het coronabewijs dan binnen 5 werkdagen.
Als uw vaccinatiegegevens niet met het RIVM gedeeld zijn, dan kunt u voor een coronabewijs terecht bij
de zorgverlener die u gevaccineerd heeft. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of zorginstelling.

Door omstandigheden is er deze editie geen publicatie van overleden leden
in de afgelopen maanden

†
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ACTIVITEITEN
een terugblik en vooruit kijken
Terugblik:
Op maandag 4 oktober jl. hebben we het Leidens ontzet gevierd met “hutspot en klapstuk” De aanwezigen lieten zich de stamppot goed smaken. Alleen het voorgerecht “haring met witte brood” werd toch wel
gemist. Na de maaltijd kwam de vraag: wanneer beginnen we weer met de stamppot i.p.v. de lunch
“uitsmijter”. Het wordt weer winter en dan hebben we weer meer trek in stamppot.
Aad Mulder en ik hebben na kort beraad besloten om
weer te gaan starten met de stamppot in november. U
leest hier meer over in het blad.
Op donderdag 7 oktober jl. hebben we de
Nationale ouderendag gevierd, met gratis kleine
lunch, live muziek een drankje en een snack afgewisseld met het ‘Rad van Fortuin’. De stemming zat er
meteen goed in toen Cees Meeuwenoord zijn accordeon begon te bespelen en een aantal toppers ten gehore bracht. Ondanks zijn leeftijd was Cees nog goed
bij stem en wist hij een aantal senioren op de dansvloer te krijgen. We kunnen spreken van een zeer geslaagde middag die voor herhaling vatbaar is.
Op woensdag 13 oktober zouden we weer starten met
het “bloemschikken” Helaas hebben we dat af moeten blazen door het overlijden van Aad Passchier.
( zie elders in het blad) wij vonden het niet gepast om deze activiteit door te laten gaan op de dag van haar
begrafenis. Hulde aan Edith, Liesbeth en Karin die alle deelnemers hiervan zo snel op de hoogte hebben
gebracht.
KOERSBAL
We constateerden het al eerder, het aantal deelnames aan de activiteiten is wat teruggelopen. Het is niet
duidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt. Er wordt geroepen, dit heeft met de corona te maken, mensen
durven niet meer, mensen zijn bang geworden of ze zijn niet meer zo fit etc. We hebben alle begrip voor
uw keuzes, maar er even samen uit zijn met anderen is een van de doelen van ANSV.
Koersbal is een van die activiteiten. Helaas zijn er op dit moment te weinig deelnemers om dit spel te
kunnen spelen. Daarom, om uw belangstelling te prikkelen, hierbij een korte beschrijving van het spel:
Koersbal - tapijt bowls:
Koersbal of ook tapijt bowls genoemd is de kleine variant van Bowls en kan individueel of in groepsverband gespeeld worden. De bedoeling van het spel is om een bal, vanuit een afspeelvak, over de mat zo
dicht mogelijk bij de ‘jack’ te rollen. De jack is een kleine witte bal die vooraf op de speelmat is geplaatst. Voor elke bal die dichter bij de jack ligt dan de beste bal van de tegenstander krijgt men een punt.
De speler of het team met de meeste punten wint. Koersbal kan in een paar minuten geleerd worden.
Men kan direct spelen. Maar pas op, het is een spel vol verrassingen. De voortdurende afwisseling van
geconcentreerd spelen, kijken naar elkaars spel
en het samen zoeken naar een oplossing voor een
moeilijke spelsituatie, geeft het Koersbal een
aparte sfeer. Onafhankelijk van leeftijd of vaardigheid beleven de deelnemers vreugde aan dit
spel. Koersbal wordt gespeeld op een vlakke
vloer met daarop een speelmat van 8 x 2 meter.
Het is een spel waarbij u ook nog beweegt, loopt
en gooit. Op de activiteiten kalender vindt u de
data en tijden en wilt u meer weten neem dan
contact op met Greet van Beelen of kom eens
langs op de woensdagmiddag en maak kennis
ook met de overige activiteiten.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Wegens drukke besognes deze maand geen verhaal uit mijn eigen praktijk; maar alvast een
voorproefje uit het nieuwe boekje van Johan Nebbeling:
"De nieuwe geheimen van de notaris", de Driehoeksverhouding.
Zij vormen een jong dynamisch echtpaar, hij is
een wat oudere, gesoigneerde heer. Samen gaan
ze in zaken, waarbij de oudere heer niet alleen
mede-eigenaar van het ICT-bedrijfje wordt, maar
ook een mentorrol vervult.
Aardige, enthousiaste mensen zijn het. En verstandig. Ze komen bij mij omdat ze alles goed
willen vastleggen. Geen losse eindjes die tot gedoe kunnen leiden.
Het opstellen van dit type documenten vraagt om
denken in scenario's: als wat? Wat als het jonge
stel gaat scheiden? Wat als één van hen overlijdt? Wat als de oudere heer overlijdt? Samen
lopen we alle mogelijke ontwikkelingen door en
bedenken oplossingen.
Eén van de kritieke punten is de stemverhouding.: als ieder een gelijke stem krijgt, betekent
dat bijna automatisch dat de oudere heer altijd
het onderspit delft. Immers, het valt te verwachten dat het echtpaar partij kiest voor elkaar. Dus
krijgt het echtpaar samen één stem en hun zakenpartner ook. Iedereen tevreden.
Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning
is een akte die - al zeg ik het zelf - getuigt van
vakwerk. Kunnen we trots op zijn en dat zijn we
ook. Bij de ondertekening drinken we er een
glaasje champagne op.
Het bedrijf, hoor ik via via, floreert. De kennis
en het enthousiasme van het echtpaar matchen
perfect met de ervaring en de bedachtzaamheid
van de oudere heer.

Ik ben dan ook stomverbaasd als de drie zich een
paar jaar later bij mij melden. Zo'n beetje het enige scenario dat we niet hebben meegenomen het is gewoon niet in ons hoofd opgekomen heeft zich voltrokken: het echtpaar gaat scheiden, omdat de vrouw en de oudere heer een liefdesrelatie hebben gekregen.
Ondanks deze heftige ontwikkeling in de persoonlijke verhoudingen zijn ze alle drie opmerkelijk kalm.
Ze willen per se hun succesvolle bedrijf voortzetten. Daarvoor moeten er nieuwe afspraken
komen, vooral over de stemverhouding. De
vrouw wil - logisch - een eigen stem in het bedrijf. Dat begrijpt de ex-echtgenoot best, maar
hij ziet er ook een gevaar in: straks stemt zijn ex
mee met haar nieuwe vlam en staat hij buitenspel.
De vrouw vreest dat haar ex, hoewel hij zich nu
redelijk opstelt, straks toch gaat dwarsliggen. En
de oudere heer is bang dat zijn jonge geliefde
spijt krijgt en naar haar ex terugkeert, waardoor
hij buitenspel staat.
Kortom, ze vertrouwen elkaar niet meer. De
nieuwe situatie is voor alle drie zo bedreigend
dat we er niet uitkomen. De ex-echtgenoot besluit het bedrijf te verlaten, de nieuwe geliefden
gaan samen verder.

Maar met het vertrek van een van de oprichters
is ook de chemie verdwenen waarop het bedrijf
dreef. Nog een paar jaar leidt de onderneming
een zieltogend bestaan, tot de twee eigenaren
hun onderneming beëindigen.
Het blijkt maar weer: liefde en zaken gaan zelden samen.

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100
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Thuishuis Noordwijk biedt ondersteuning aan alleenstaande 55-plussers in de gehele gemeente Noordwijk.
Het Thuishuisproject is een uniek leef- en woonconcept dat wordt ‘gerund’ door (geschoolde) vrijwilligers
en ondersteunt door een vrijwilligerscoördinator en een bestuur.
Het Thuishuisproject bestaat uit verschillende onderdelen zoals:
Het Thuisbezoek
Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande senioren thuis. Bijvoorbeeld bij iemand die graag meer contact met leeftijdsgenoten zou willen, maar het lastig vindt die eerste stap te zetten. In het Thuisbezoek is de
‘Majoor-Bosshardt-methodiek’; het ‘er zijn!’ heel belangrijk. En er staat één vraag centraal: ‘Wat zou ú
leuk vinden om te doen?’
Het Thuishuis
Dit is een kleinschalige woonvorm voor zes alleenstaande senioren die op een fijne manier samen oud willen worden. Zij kiezen ervoor met generatiegenoten in een soort ‘studentenhuis’ te gaan wonen. Elke bewoner heeft een eigen woonruimte met woon- en slaapkamer, een badkamer en een kleine pantry. De bewoners
delen een huiskamer, de keuken, hobbyruimte, logeerkamer en tuin/terras. Huiselijkheid, gezelligheid en
zelf- en samenredzaamheid staan voorop!
Het Thuishuis in Noordwijk is gesitueerd in de nieuwe Northgowijk en wordt op korte termijn opgeleverd.
Wanneer alle woonruimten verhuurd zijn, kunt u zich eventueel op de wachtlijst laten plaatsen.
AutoMaatje
Bent u zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Met AutoMaatje kunt u weer gemakkelijker iets ondernemen en komt u weer onder de mensen. AutoMaatje is een vervoerservice voor de gehele
gemeente Noordwijk, wat Stichting Thuishuis Noordwijk in samenwerking met Welzijn Noordwijk organiseert. Wilt u zich aanmelden dat kan op ma/di/do/vrij van 9.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer:
06-388 502 40
Wilt u meer weten of misschien wel voor een aantal uren vrijwilliger worden bij dit mooie project kijk dan
op www.thuishuisnoordwijk.nl of neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator Wendy Admiraal op
telefoonnummer: 06-38855334 of mail naar: coordinator@thuishuisnoordwijk.nl
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Sinterklaas Bingo
donderdag 25 november
Aanvang 14.00 uur

Of de SINT en de Pieten erbij kunnen zijn
is nog maar de vraag?
Ook zij moeten gevaccineerd zijn,
de coronapas hebben
en toestemming hebben gekregen
om het land in te komen.
Vol verwachting
klopt ons hart!!!

Donderdag 9 december

Algemene Ledenvergadering ANSV 2020
Hopelijk kan deze wel doorgaan
In het Trefpunt
Aanvang 14.00 uur
De voorlopige agenda:
Welkom
Post in, post uit
Mededelingen
Notulen vorige ledenvergadering
Bestuursbenoemingen
Verslag secretaris
Financieel verslag
Verslag kascommissie
Rondvraag
Sluiting
Daarop aansluitend Bingo
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i.: Ton Donders

071 3614981

ton.donders@casema.nl

Secretaris a.i.: Chris Andree

06 27 058 470

ansv.secretaris@gmail.com

Penningmeester a.i.: Jan Hoek

071 3688615

braamhk@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee:

Vacature

Bestuurslid Wonen:

Vacature

Bestuurslid ledenadministratie:

Ton Ouwehand

3618638

ledenadministratie@ansv.nu
Bestuurslid activiteiten:

Vacature

Berichten maandblad De Senior:

redactie@ansv.nu

Adviesraad Sociaal Domein/koken:

Ton Donders

3614981

ton.donders@casema.nl
Inkomstenbelasting IB2020

Voor informatie over het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2020 kunt u contact opnemen met de
coördinator belastinginvullers: Hans van der Hoeven 06 536 321 60
Ouderenadviseurs :
Ton Donders:

Coördinator

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Webmaster:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

Webadres:

www.ansv.nu

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

ledenadministratie@ansv.nu

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan hier boven staande ledenadministratie.
Redactie De Senior:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV, inclusief de vuurtorenpas, bedraagt € 20,00 p.p.
Is uw partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565, t.n.v.
ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en het Lidmaatschapsnummer.
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Activiteiten november — december 2021
Activiteit

Dag Tijd/Plaats
09.30 - 12.00
Biljarten (comp.)
di
Wieken
14.00 - 16.00
Bingo
do
Trefpunt
10.00 - 11.30
Bloemschikken
wo
Trefpunt
14.00 - 16.00
Bowlen
do
Flamingo
10.00 - 12.00
Haken en breien
do
Trefpunt
14.00 - 16.00
Kaarten en meer
ma
Trefpunt
Klaverjassen
13.30 - 16.00
wo
(comp.)
Trefpunt
13.30 - 16.00
Koersbal
wo
Trefpunt
12.00 - 13.30
Lunch
ma
Trefpunt
13.30 - 17.00
Postzegel ruilbeurs wo
Wieken
13.30 - 16.00
Sjoelen
wo
Trefpunt

November

December

Contact

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21

Cor Glasbergen

11 en 25 (Sint)

9, 23 (Kerst) Edith Ouwehand

10

8

Edith Tinga

25

23

Tilly van Zuylen

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23

Hennie Meeuwenberg

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20

Melinda Meere

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

Trudie Stagge

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

Greet van Beelen

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20

Ton Donders

3

1

Hennie Meeuwenberg

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22

Aart Mulder

CORONAPAS
Vrijdag 15 oktober jl heeft er weer overleg plaatsgevonden met Welzijn en Gemeente Noordwijk m.b.t.
de verplichting van de coronapas voor senioren bij activiteiten in de Wieken en het Trefpunt. Op basis
van voortschrijdend inzicht en ook kijkend naar andere gemeenten is besloten om voor de buurthuizen in
Noordwijk ook een uitzondering te maken ondanks dat er sprake is van een horeca functie.
Deze uitzondering is alléén van toepassing voor de senioren die gebruik maken van de activiteiten in ‘de
Wieken’ en ‘het Trefpunt’.

STAMPPOT - LUNCH
Op aandringen van de vaste bezoekers op de maandag lunch en andere leden, gaan we in november weer
starten met een stamppot maaltijd op de maandag.
We beginnen op maandag 1 november a.s.
Op voorhand kunnen we niet zeggen welke stamppot we gaan serveren. Het is afhankelijk van het groente aanbod. Dus het blijft een verrassing. Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u wel om u ,
i.v.m. boodschappen u tijdig op te geven. Bent u het vergeten en heeft u toch trek kom langs wij hebben
altijd genoeg voor een extra gast aan tafel.
Stamppot: maandag 1 november
Trefpunt: aanvang : 12.00 uur
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