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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 september 2021.                                             

De volgende uitgave verschijnt op 27 september 2021.                                                                                                              

Lay out: redactie ‘De Senior’.                                                                                                 

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

De redactie bestaat uit:  

Chris Andree en Cees Hamburger                                                                                                                        

We zijn opzoek 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 oktober 

is 13 september. Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:        

redactie@ansv.nu 

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 27 september vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.  

 

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 13 september 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.                                                                                                                     
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De foto op de voorpagina gemaakt bij het Eemmeer, en 

de foto’s hieronder en ook verder in het blad, zijn van              

Coty Hamburger. 

 

 



3 

Van de bestuurstafel 

Ondanks alle beperkingen (zie verder in het blad, de nog geldende basisregels) gaan we ko-

mende maand de activiteiten weer opstarten. We snakken met z’n allen weer naar de BIN-

GO en de spelletjesmiddag, het klaverjassen, bloemschikken, biljarten en het bowlen, maar 

vooral het gezellig samen zijn.  

De afgelopen maanden hebben we een aantal activiteiten door kunnen laten gaan met de 

geldende beperkingen o.a. kaarten maken, haken en breien, lunchen en koffiedrinken. Dit 

was mede te danken aan Welzijn Noordwijk, die in samenspraak met de bonden de beide 

buurthuizen in de zomervakantie beperkt heeft opengehouden. Om eenzaamheid tegen te 

gaan hadden we speciaal de koffie donderdagen en de lunch maandagen aan het activitei-

tenpakket toegevoegd. Het werd door de deelnemers zeer op prijs gesteld maar het bestuur 

is toch wat teleurgesteld in het aantal bezoekers wat hieraan deelnam. We zijn voortdurend  

op zoek naar mogelijkheden om eenzaamheid te doorbreken met het aanbieden van activi-

teiten, maar helaas wordt hiervan minimaal gebruik gemaakt. Suggesties zijn welkom. 

In dit maandblad vindt u een uitnodiging op pagina 7 voor de Nationale Ouderendag. Wij 

willen dit graag met jullie op 7 oktober vieren, met als uitgangspunt ‘het gezellig samen 

zijn’ en weer even bijkletsen na 18 maanden van beperkte vrijheid. 

 

Eerste Lustrum ANSV 
Op 5 januari 2016 is ANSV te Noordwijk bij notariële actie opgericht. Wij hadden dit graag 
met alle leden in 2021 gevierd. Daarvoor is een speciale feest/jubileumcommissie samenge-
steld met de opdracht vanuit het bestuur een feest voor alle leden te organiseren, maar het 
coronavirus heeft helaas alle vergevorderde plannen gedwarsboomd. 
Op dit moment liggen de plannen in de ijskast en zijn we afhankelijk van de ontwikkeling  
en de gevolgen van het virus en de besluiten van het kabinet. De commissie is nog steeds 
enthousiast  en  kan niet wachten tot het sein op groen wordt gezet. We hopen in oktober -
november meer duidelijkheid te kunnen geven over het vieren van deze bijzondere mijlpaal 
van ANSV 
 
In dit maandblad vragen wij nogmaals uw aandacht voor het tijdig voldoen van uw contri-
butie. Willen wij de komende jaren de activiteiten kunnen blijven uitvoeren dan zijn wij af-
hankelijk van uw bijdrage. In het blad leest u hier meer over en welke acties hierop worden 
ondernomen 
 

Ton Donders, voorzitter a.i. 
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† 

De afgelopen maanden hebben wij bericht van overlijden gehad van: 

 

Mevrouw S.E. Vermeulen– Kiefer op 22 juni 2021   

De heer A. Houwaart op 27 juni 2021 

De heer L.Th.P. van Doorn op 5 juli 2021 

De heer J. van Beelen  op 5 juli 2021 

Mevrouw A. M. Bartlema op 13 juli 2021     
Wij condoleren de nabestaanden met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe. 
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Nationale Ouderendag 
Donderdag 7 oktober 2021 

 
In het maandblad van juli-augustus heeft u de vooraankondiging kunnen lezen dat ANSV  
dit kleinschalig wil vieren. Na 18 maanden zonder activiteiten en beperkte bewegingsvrij-
heid is dit weer een moment om gezellig samen te kunnen zijn onder genot van een hapje , 
een drankje en muziek. De basisregels m.b.t. corona staan in dit blad en zijn op alle deelne-
mers van toepassing. De coronamaatregelen geven ook een beperking aan voor het aantal 
deelnemers, dus vol = vol. 

Programma 
12.00 uur tot 12.30 uur  : inloop  
12.30 uur tot 14.00 uur  : kleine lunch met muziek (live) 
14.00 uur tot 16.00 uur  : Rad van Fortuin met muziek  

                In de pauzes, snacks en een drankje 
 

De toegang is gratis 
De Feestcommissie 

Betalingsverzoek contributie 2021 

Herinnering 

Het is jammer te constateren dat nog ruim 180 leden vergeten zijn hun contributie voor 
2021 over te maken. We zijn nu ruim 8 maanden verder. Ondanks de herhaalde oproep in 
het maandblad en de gelegenheid om op donderdag in Het Trefpunt cash te betalen, is daar 
minimaal gebruik van gemaakt. In het vorige maandblad hadden we aangekondigd om via 
een persoonlijk schrijven u nogmaals te verzoeken de contributie over te maken. Maar in 
de laatste bestuursvergadering hebben we afgesproken om u persoonlijk te benaderen . Dit 
kan gebeuren via de telefoon of bezoek aan huis. Dit vergt veel tijd, maar willen wij de ko-
mende jaren de activiteiten  kunnen blijven doorzetten en nieuwe activiteiten ontplooien 
zijn daar financiën voor nodig. Zeker tegen de achtergrond dat de gemeente ons heeft laten 
weten de subsidiekraan wat dicht te draaien. 
 
De contributie voor het lidmaatschap van ANSV bedraagt € 20,00 per persoon. Is uw echt-
genoot/partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen. 
Voorkeur: Overmaken op bankrekening: NL 14 INGB 000 7090 565 t.n.v. ANSV 
Noordwijk, 
Onder vermelding van: uw lidmaatschapsnummer, contributie 2021 en uw naam. 
 
Heeft u inmiddels al betaald, hartelijk dank daarvoor. 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Ton Donders a.i. voorzitter. 

Vrijwilligers gevraagd 

Wij willen graag in contact komen met leden die ons vrijwilligersteam willen versterken. 
I.v..m. vergrijzing van onze vrijwilligers, zijn wij op zoek naar leden die zich willen inzet-
ten voor de bestaande – en eventuele  nieuwe activiteiten en o.a. het bezorgen van De Se-
nior ons maandblad, presentjes met verjaardagen en jubilea. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met: 
Dhr. Ton Donders, tel. 06-17618703 
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BeweegFIJN en Walking Football op sportpark Duinwetering 

 
Iedere woensdagochtend is dé beweegochtend voor senioren op sportpark Duinwetering.  

Walking Football is al geruime tijd een succesvolle activiteit, BeweegFIJN gaat vanaf 1 september weer 

van start. Na een succesvolle proefperiode van BeweegFIJN in juli is gebleken dat er voldoende animo is 

om de activiteit voort te zetten. 
 

Het unieke aan BeweegFIJN is het gevarieerde aanbod en het feit dat deelname mogelijk is op ieder 

niveau. De lessen, gegeven door buurtsportcoaches van Sportbedrijf Noordwijk,  zijn zowel geschikt voor 

volwassenen met weinig beweegervaring, als voor volwassenen die wel beweegervaring hebben. Het 

plezier staat voorop bij BeweegFIJN en het uiteindelijke doel is dat de deelnemers structureel meer gaan 

bewegen. De lessen worden buiten gegeven, sportieve kleding is wenselijk.  

Inschrijven voor BeweegFIJN is mogelijk via de website www.noordwijkactief.nl en bij vragen kan er een 

e-mail worden gestuurd naar sportencultuurloket@sportbedrijfnoordwijk.nl.  

Een aantal keren kennismaken is gratis, bij blijvende deelname kan een strippenkaart aangeschaft worden 

met 12 strippen voor € 30. 

Omdat Walking Football bedoeld is voor senioren zijn de regels van het spel op de leeftijd aangepast. Het 

feit dat er niet gerend mag worden is misschien nog wel de belangrijkste spelregel. Het gaat bij Walking 

Football vooral om het met elkaar bewegen en plezier hebben. 
 

Ook hier is kennismaken gratis, bij blijvende deelname is lidmaatschap van vv Noordwijk vereist. Voor een 

bedrag van € 125 kan dan ook toegang verkregen worden tot de wedstrijden van Noordwijk 1. Informatie 

bij Leo Kruithof, via evenementen@vvnoordwijk.nl. 
 

Beide activiteiten vinden plaats op woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur. Er is inloop vanaf 9.30 uur, voor 

en na het sporten wordt er met elkaar koffie gedronken en worden de actuele dorps- en wereldproblemen 

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

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

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere 

Terug van vakantie op een kantoor waar de één 

na de andere medewerker op vakantie vertrekt, 

is het razend druk. Vandaar deze maand even 

een anekdote van een andere notaris 

"Halfbroer" naar het gelijknamige verhaal uit Het 

Geheim van de Notaris van Johan Nebbeling. 

 

Een paar jaar geleden is vader overleden en nu 

moeder. Verdrietig,  maar opgelucht dat haar 

langer lijden bespaard is gebleven, zitten broer 

en zus tegenover me. De begrafenis achter de 

rug, tijd om de erfenis af te handelen. Veertigers 

zijn het, die al jaren in de Randstad wonen. 

Maar ze denken met plezier terug aan hun 

jeugd in Brabant. "Heel gezellig. En onze ou-

ders hebben alles voor ons gedaan. We waren 

een hecht gezin" zegt de dochter. Haar broer 

knikt instemmend. Ik condoleer hen met het ver-

lies en pak de papieren erbij. 

 

Intussen bedenk ik welke woorden ik zal kiezen 

om hen de boodschap te brengen die ik móet 

brengen, maar die zal inslaan als een bom: de 

twee hebben een halfbroer van wie ze geen 

weet hebben.  Hun moeder heeft lang voor ze 

trouwde met de vader van de twee, een kind 

gekregen. Ze heeft het bestaan van deze zoon, 

zorgvuldig geheim gehouden, misschien ook 

wel voor haar man. Ze baarde het kind bij de 

nonnen. Het jongetje groeide op bij een gezin in 

het dorp, waar de nonnen hem hadden onder-

gebracht, onkundig van het bestaan van zijn 

halfbroer en –zus. De onbekende vader heeft 

het kind nooit erkend. Maar bij de burgerlijke 

stand staat de eerstgeboren zoon onder de 

naam van zijn moeder op haar persoonskaart. 

Als kind heeft hij dan recht op een erfdeel. 

 

Zoals verwacht kwam het nieuws hard aan. De 

twee zijn verbijsterd. Hoe bestaat het dat hun 

moeder dit nooit heeft verteld? Gezwegen over 

haar derde kind? Mijn voorstel om het nieuws te 

laten bezinken en later verder te praten, accep-

teren ze. Verslagen schuifelen ze mijn kantoor 

uit.  

                                                                        

Ook de halfbroer, een vijftiger, die ik later inlicht, 

weet niet wat hij hoort. Hij zegt geen behoefte 

te hebben aan de erfenis omdat hij "de mensen 

niet eens kent". Toch lijkt het mij goed dat ze 

elkaar ontmoeten en ik arrangeer een gesprek. 

Het wordt een emotionele ontmoeting, maar ze 

blijken het wonderwel met elkaar te kunnen vin-

den. Ze bleken zelfs jaren vlak bij elkaar te heb-

ben gewoond. 

 

De halfbroer blijft erbij: hij ziet af van zijn erf-

deel. Maar als het ouderlijk huis eenmaal is ver-

kocht, accepteert hij toch een bedrag dat zijn 

halfbroer en –zus hem aanbieden. Later hoor ik 

dat de drie contact zijn blijven houden. Erfenis-

kwesties leiden vaak tot venijnige familieruzies. 

Maar heel soms brengen ze mensen bij elkaar. 
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START ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2021 

ONDER VOORBEHOUD 

 
Eindelijk is het zover, na 18 maanden in de pauze stand gaan we eindelijk weer opstarten 

met in achtneming van de op dit moment geldende basisregels: 
Gevaccineerd zijn; 
Houd anderhalve meter afstand van anderen; 
Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen; 
Nies en hoest in je elleboog; 
Voldoende ventileren; 
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen 

 
In dit maandblad vindt u een overzicht van de activiteiten met de startdatum, maar alles on-
der voorbehoud. Houdt s.v.p. de berichtgeving over het verloop van de coronabesmettingen, 
met de vermelding van de mogelijke-en onmogelijkheden, in de gaten. Beoogde activiteiten 
kunnen om gezondheidsredenen, van de een op andere dag geen doorgang vinden. Raad-
pleeg bij twijfel de plaatselijke kranten en/of luister naar “BO” of bel een bestuurslid. 
 
Kijk goed naar de startdata van de activiteiten en noteer deze er zijn namelijk bij de start wat 
afwijkingen, dit heeft o.a. te maken met de bemensing van de vrijwilligers voor deze activitei-
ten. Als voorbeeld: 
Bloemschikken begint niet in september maar start 13 oktober 
Bingo start niet op 9 september maar op 23 september 
 
Bowlen 
Binnen de bowling club is nog voldoende plaats. Als je belangstelling hebt neem dan contact 
op met Tilly van Zuijlen, telnummer: 071-3610482 
 
Bijzondere activiteiten 
Noteer de volgende activiteiten alvast in uw agenda: 

Vieren Nat.Ouderendag , Rad van Fortuin, donderdag 7 oktober 
Sinterklaas BINGO, donderdag 25 november 
Kerst BINGO / Kerstlunch donderdag 23 december 
Nieuwjaarsreceptie en Bingo, donderdag 6 januari 2022 

 



14 

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:   Aad Passchier- van Rooijen  3688627 

Bestuurslid Wonen:     Vacature        

Bestuurslid ledenadministratie:    Ton Ouwehand                             3618638 

                                                                                 ledenadministratie@ansv.nu 

Bestuurslid activiteiten:     Aad Passchier-van Rooijen  3688627                       

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 ledenadmi-
nistrateur 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. 

mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:ansv.secretaris@gmail.com
mailto:karelmeeuwenberg@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@ansv.nu
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:ton.donders@casema.nl
mailto:ledenadministratie@ansv.nu
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Activiteit Dag Tijd/Plaats September Oktober Contact 

Biljarten (comp.) di 
09.30 - 12.00 
Wieken 

7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 Cor Glasbergen 

Bingo do 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

23 14 en 28 Edith Ouwehand 

Bloemschikken wo 
10.00 - 11.30 
Trefpunt 

 13 Edith Passchier 

Bowlen do 
15.00 - 17.00 
Flamingo 

23 14 Tilly van Zuylen 

Haken en breien do 
10.00 - 12.00 
Trefpunt 

2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 
Hennie Meeu-
wenberg 

Kaarten en meer ma 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

6 en 20 4 en 18 Melinda Meere 

Klaverjassen (comp.) wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 Trudie Stagge 

Koersbal wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 Greet van Beelen 

Lunch ma 
12.00 - 13.30 
Trefpunt 

6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 Ton Donders 

Postzegel ruilbeurs wo 
13.30 - 17.00 
Trefpunt 

1 6 
Hennie Meeu-
wenberg 

Sjoelen wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 Aart Mulder 

 


