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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 oktober 2019. De volgende uitgave,  
het november nummer, verschijnt op 28 oktober. 
De bezorgers kunnen op 28 oktober vanaf 10.30 uur de bladen in het Trefpunt ophalen.  

 
 

 

 

Inleverdatums kopij ‘De Senior’                                                                                  

Novembernummer: tot 14 oktober                                                                                   

December - januari nummer: tot 18 november 

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

De redactie bestaat nu nog  uit:  
Henriette van der Gugten en Cees Hamburger.  
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. 

 

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 voor 16 september naar:  

redactie@ansv.nu                                                                                                                                   

Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artike-

len, 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 Senior  september 2019: Uit uitgaven van ‘De Senior’, mag zonder schriftelijke toestem-

ming van de redactie, niets worden overgenomen. 

Locatie De Wieken: Wassenaarsestraat 5, tel. 071-7114334 

Locatie Het Trefpunt: Schoolstraat 2, tel. 071-7114334 

 

 

De wespen eten zich nu vol om de 

winter door te kunnen komen 
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Van de bestuurstafel 

Het nieuwe seizoen, beste leden, is geopend met een prachtige bingo-

middag. Het was weer reuze gezellig, mooie prijzen en lekkere hapjes. 

Er is veel werk verzet om dit alles op tijd klaar te hebben. Hiervoor 

dank aan de dames en heren, het was weer prima in orde. 

Het is in de afgelopen maand zeer wisselvallig weer geweest, enorme 

regenbuien maar ook dagen met lekker zonnig weer.  Ook halverwege september konden we weer genieten 

van mooi weer, mogelijk dat het de laatste gelegenheid is om nog een keertje heerlijk te barbecueën. Dus 

wordt de barbecue, alle hulpmiddelen en vooral de lekkernijen te voorschijn gehaald. 

 

Oktober kondigt zich aan en dat geeft weer veranderingen in de natuur. 

Ik kan me nu al verheugen op de prachtige paddenstoelen die overal in het bos 

dan te zien zijn. Op het moment dat dit blad, halfweg september, samen wordt 

gesteld is het prachtig weer. Misschien nog te vroeg voor uitgebreid paddenstoe-

len zoeken maar de verkleuring van de bladeren moet u toch zo langzamerhand 

wel kunnen zien. Voor de amateur fotografen een prachtige tijd want je vindt al-

tijd wel iets wat de moeite waard is om te fotografen. Heeft u een mooie of leuke 

foto gemaakt stuur het naar ons op. Mogelijk kunnen we een foto, met naamsver-

melding, in ons blad opnemen. 

 

Naast o.a. Moederdag, Vaderdag, Prinsjesdag en 

Secretaressedag is er ook een Ouderendag. De ouderendag is altijd begin 

oktober. Na een aantal  jaren gezamenlijke viering in DBO-verband, is er dit 

jaar voor gekozen de Ouderendag te laten plaatsvinden in Het Trefpunt 

door de ANSV en in de Wieken door de KBO.  

 

 

ANSV heeft een leuk programma samengesteld: ’s morgens, vanaf 10.30 tot 

12.00 uur, workshops met bloemschikken, kaarten maken, sjoelen, breien en 

haken en mogelijk ook schilderen. Vanaf half een kunt u uw maag vullen met een 

eenvoudige lunch, er is soep en broodje. Kosten € 1,00. Vanaf 13.30 –14.00  

wordt het Rad van Fortuin gedraaid met leuke prijzen. Kosten €4.00. U speelt 

dan mee in 3 ronden. U wordt getrakteerd op koffie of thee, een consumptie en 

een hapje.  

 

Kortom, het wordt vast een heel gezellige dag.  

Komt u ook? Het is voor de organisatie erg prettig om te weten hoeveel mensen er komen. Geeft u dus s.v.p. 

op bij de receptie of doe een briefje in de brievenbus. Het kan ook telefonisch op 071-3614981 of per  

mail: ton.donders@casema.nl 

Elders in het blad kunt u meer lezen over deze dag.   

 

Hennie Meeuwenberg, voorzitter. 

Foto Rian Waltman 
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De foto op de voorkant van de omslag is    
 ‘s morgens om 7.00 uur gemaakt met de, voor 
het najaar, zo specifieke herfsttinten. 
 
De foto op pagina 2  zijn wespen die zich voorbe-
reiden op de komende winter. Ze eten veel nectar 
of suiker bevattende voeding. Dat voorbereiden 
op de winter wordt ook wel ‘inwinteren’ ge-
noemd. 
 
Deze foto’s zijn gemaakt door Coty Hamburger 

  
   
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Schoolstraat 7 2201 Noordwijk tel. 071-3646222 
  www.admiraaldewitt.nl 

Gratis parkeren!!!! 

  

 

 
      

 

 

 

  
 
  
  

  Joop Faase b.v. 

Televisie-en radiospeciaalzaak 

Koelkasten en wasautomaten 

Prins Bernhardstraat 90, Noordwijk 
             

                      Tel.: 071-3613558 

  

Glas, Verf. Behang, en Lijsten 
 
 
 
 
 
 
 

De Verfspecialist F.C. Lassooy 

 

St. Jeroensweg 20 

2201 NZ Noordwijk 071 –3612352 

Admiraal-de Witt 

Voor al uw verse, gebakken en gerookte vis.  

Elke werkdag vanaf 10.00 uur . 

    Joop Faase 

  

  

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk,  

071-3612720      

www.vanderbent.keurslager.nl 
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Rijbewijskeuring noodzakelijk?   

Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden door dr. Kamerling in het Trefpunt, Schoolstraat 2. U kunt telefonisch een af-

spraak maken via: 06-22947548. Leden van de Ouderenbonden betalen voor de keuring klein rijbewijs: € 22,50  groot rijbe-

wijs: (vrachtauto) € 30,00  

Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u elke 5 jaar gekeurd worden.   

Start de procedure, voor de verlenging van uw rijbewijs via internet bij het CBR, of haal en betaal een formulier bij het ge-

meentehuis, 5 maanden voor uw verjaardag. Dat i.v.m. de drukte bij het CBR.   

Meenemen naar de keuring:   

Ochtendurine — uw medicijnlijst — ingevulde CBR formulier de zgn  ‘gezondheidsverklaring’ 

Koninklijke Visio te gast in Het Trefpunt in Noordwijk aan Zee 
 

19 oktober: Voorlichting over ouder worden en slecht(er) zien 
 
Heeft u problemen met lezen of televisie kijken? Het aantal mensen met een visuele beperking groeit, vooral onder 
ouderen. Koninklijke Visio is uitgenodigd door de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging om op zaterdag 19 
oktober voorlichting te geven over ouder worden en slecht(er) zien in Het Trefpunt, Schoolstraat 2 in Noordwijk aan 
Zee. 
Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen en doet onder andere onderzoek, ad-
viseert, informeert en helpt bij het vinden naar de juiste hulpmiddelen. Bij het ouder worden wordt voor de meeste 
mensen het lezen lastiger. Maar soms voldoet een lees- of andere bril niet meer. U wordt bijvoorbeeld belemmerd 
bij het lezen, tv kijken, bellen, appen, op de computer werken én bij dagelijkse activiteiten als boodschappen doen, 
koken, de was doen en koffiezetten. 
 
Wat kan wél? Kom het ervaren 
 
Uit onderzoek blijkt dat veel (oudere) mensen met een beperkt zicht rond blijven lopen met vragen over leven met 
die visuele beperking. De professionals van Koninklijke Visio adviseren over de mogelijkheden om het leven te ver-
gemakkelijken. Tijdens deze voorlichting krijgt u uitleg over slechtziendheid en de mogelijkheden van revalidatie bij 
Visio. Ook vertellen we over verschillende handige hulpmiddelen. 
Meer informatie 
Bent u geïnteresseerd? Iedereen is welkom. Toegang is gratis en geheel vrijblijvend. Meer weten? Kijk op visio.org of 
neem contact op met Visio in Leiden via leiden@visio.org of 088 585 92 00. 
 

Datum: 19 oktober 

Locatie: Het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk 

Tijd:  Inloop 13.00 uur, start 14.00 uur 

Huwelijksjubilea 

14-10-2019 45 jaar gehuwd, echtpaar Hoeks-Schone, Penhoren 15, 2201 VP Noordwijk 

15-10-2019 50 jaar gehuwd echtpaar Bos-Boer,          Duinkant 50, 2203 NL Noordwijk 

25-10-2019 45 jaar gehuwd echtpaar van der Linden-Ammeraal,  

                Dreefkant 10, 2203 NV Noordwijk 

Allen van harte gefeliciteerd. 

mailto:visio.org
mailto:leiden@visio.org
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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. 

SAMEN KOKEN EN ETEN 

IN HET TREFPUNT OP MAANDAG 4 NOVEMBER 

Na de start op maandag  7 oktober met de viering van het Leidens ontzet met haring en witte 
brood,  hutspot en klapstuk, gaan we ons weer verheugen op de  winterkost. Maar  terwijl  ik dit 
schrijf is het buiten  21 graden, wie praat er nu al over winterkost? 
Ook zijn wij als ANSV-bestuur benieuwd , hoe jullie de Nationale Ouderendag die door ANSV op 
zaterdag  5 oktober werd georganiseerd is bevallen. Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. 
We nodigen de ANSV-leden die een vorkje mee willen prikken , eenzaam zijn of voor de gezellig-
heid weer van harte uit .op maandag 4 november a.s. in het Trefpunt 
 
Daar ik afwezig ben wegens vakantie zal Aart jullie verrassen met zijn eigen creatie, wat betreft het 
voor-en nagerecht 
 
   Menu maandag 4 november 2018 
 
   Voorgerecht : Soep van Aart 
   Hoofdgerecht : Andijvie stampot met braadworst 
   Nagerecht  : Toetje van Aart 
   Aanvang  : 12.00 uur 
   Kosten  : €5,00 
 
I.v.m. het doen van inkopen , graag van te voren aanmelden, bij  Aart, tel. 071 3649108 
 
Op maandag 2 december a.s( huisgemaakte erwtensoep) 
 

ATTENTIE 
 
Noteer alvast 19 december2019 in uw agenda. Op 19 december vieren we de Kerst met een 
kerstlunch , gevolgd door de KERST-BINGO. Meer hierover in het maandblad van november. 
 

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 wei-

nig 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 ge-

weest. 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 meege-

deeld. '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 ge-

meenschap 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 wij-

ken. 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 is 

het raadzaam huwelijksvoorwaarden te maken als u een vordering op uw partner heeft, bijvoorbeeld om-

dat u eigen geld in de gezamenlijke woning geinvesteeerd hebt.  

U kunt altijd terecht voor een orienterend gesprek over huwelijksvoorwaarden, vóórdat u gaat trouwen. 

Of voor partnerschapsvoorwaarden als u kiest voor een geregistreerd partnerschap. Zolang er geen ver-

volgwerkzaamheden zijn, is dat voor u kosteloos. Ongeveer drie maanden tevoren is raadzaam, zodat er 

voldoende gelegenheid is om erover na te denken, een concept te maken en te passeren. Het passeren 

moet plaatsvinden vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap. 

 

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

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

                                            In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn.  
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Bekende en Onbekende Dames uit de Geschiedenis 

 

Op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 2019 presenteert Oud Geleerd Jong Gedaan samen met de Bibliotheek Bollenstreek, Welzijn 
Noordwijk en DBO een collegereeks over een aantal bekende en onbekende dames uit de geschiedenis. Deze dames zijn niet 
zo bekend als hun mannelijke tegenhangers, maar hun invloed is zeker het vertellen waard. 

 

De eerste vier colleges worden gegeven door Guido Oosting, de vijfde en laatste door Harry Salman. 

 

Aanvang 14.00 tot 15.00 uur, de inloop is vanaf 13.30 uur met koffie en thee. 

 

De kosten bedragen 10 Euro voor de vijf colleges. De colleges zijn niet los van elkaar te boeken. U kunt 
zich opgeven via www.bibliotheekbollenstreek.nl of in de bibliotheek. 

 

De locatie is: Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1A, 2201 MC Noordwijk 

 

Op 3 oktober vertelt Guido Oosting over Theodora, keizerin van het Byzantijns-Romeinse rijk, vrouw van 
keizer Justinianus I. 

 

Op 10 oktober komt Eleanor van Aquitaine aan het licht,  

de meest begeerlijke vrouw van West-Europa en ook  

de enige vrouw die op kruistocht is gegaan. 

 

 

Op 17 oktober vertelt Guido over Mary Seacole, die in een tijd van racisme en klassescheiding onderne-
merschap toonde om zichzelf belangrijk te maken. Dat leidde naar een oorlog, meerdere mannen, heel 
veel ongeluk en uiteindelijk tot een dame die behoorde tot de groep van de eerste filantropen. 

 

 

 

Op 24 oktober wordt verteld over de Nederlandse edeldame Alexandrine Tinné. Zij kan vergeleken  

worden met Indiana Jones. Ze ontdekte in de 19e eeuw het Midden-Oosten, in een tijd dat zelfs dappere 
mannen er niet durfden te reizen. 

 

 

 

Op 31 oktober is het de beurt van Harry Salman. Hij vertelt over een aantal vooraan-
staande en avontuurlijke dames in de Bollenstreek. Jacoba van Beieren en Henriette 
Roland Holst zijn bekende namen, maar ook in de kloosters van Noordwijk, Noordwijker-
hout en Rijnsburg doken geregeld roemruchte abdissen op. 

 

 

Wij hopen u daar te treffen! 

Henriette Jacoba 

Theodora 

Jacoba 

Mary 

Alexandrine 

http://www.bibliotheekbollenstreek.nl/
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Samenstelling van het Bestuur  

Dagelijks bestuur: 
 

Voorzitter:  Hennie Meeuwenberg     071 3614198    karelmeeuwenberg@ziggo.nl 

Secretaris: Henriëtte van der Gugten    06 2531 1680  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  3688627 

Bestuurslid Wonen:      Cees Hamburger       3619954     

                                                                                    cecohamburger@hotmail.com 

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 

‘De Senior’:  

Kopij voor het oktobernummer inzenden tot 16 september naar: redactie@ansv.nu 

De Senior oktober wordt vanaf 30 september bij u thuis bezorgd. 

Ledenadministratie:   

Ton Ouwehand Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout    071-3618638    floriston@hetnet.nl  

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan de ledenadministratie.  

 

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 betalings-
verzoek.  

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer:  

NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en  

Lidmaatschapsnummer. 

mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.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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Zaterdag 5 oktober viering Nationale ouderdag in  

Het Trefpunt vanaf 10.30. 

Workshops, lunch en Rad van Fortuin 

 


