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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 april 2022.                                             

De volgende uitgave verschijnt op 25 april 2022.                                                                                                              

Lay out: redactie ‘De Senior’.                                                                                                 

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

De redactie bestaat uit:  

Adje Mooijekind, Chris Andree en Cees Hamburger                                                                                               

De uiterlijke inleverdata kopij voor ‘de Senior’  zijn:                         

voor mei 18 april 2022, voor juni 16 mei en voor juli 13 juni.                                                               

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

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 25 april vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.  

Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag met foto’s, maar zonder foto 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 18 april 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 onderte-

kend vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.                                                                                                                     

Uit uitgaven van de Senior mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden over-

genomen.  

De foto’s in deze uitgave van de activiteiten 

zijn  gemaakt door Adje Mooijekind, de overige 

foto’s door Coty Hamburger. Heeft u ook leuke 

of mooie foto’s van b.v. ANSV-activiteiten? 

Stuur deze met uw naam per mail naar:          

redactie@ansv.nu 

De Senior april 2022 
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Van de bestuurstafel 

 

Herkent u dit? Je voelt je oké, alleen een beetje neus-

verkouden. Je krijgt het advies om een zelftest te 

doen. Die bleek positief te zijn. Afspraak maken bij 

de GGD voor een test, met als resultaat: mijnheer u 

bent positief, u moet 5 dagen in quarantaine, en als u 

daarna nog 24 uur klachtenvrij bent, dan mag u weer 

naar buiten.  Dat overkwam mij de afgelopen weken. 

Hiermee werd voor mij nog maar eens duidelijk je 

kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Het lijkt een griep-

je en je wordt daarna snel met je neus op de feiten 

gedrukt. Na 6 dagen heb ik mijn activiteiten weer 

opgepakt en ben nu kopij aan het aanleveren voor de 

Senior van april. 

In de vorige maandbladen hebben we het voortdu-

rend gehad over de beperkingen, maar nu in maart 

2022 worden alle beperkingen losgelaten en zijn we 

weer terug in het “oude normaal”. Ruim 24 maanden 

heeft het coronavirus ons leven bepaald. Ook het 

doorgaan van activiteiten was een voortdurend ba-

lanceren wat wel of niet mogelijk was gezien de af-

gekondigde beperkingen c.q. versoepelingen. Soms 

waren ze duidelijk en goed uitvoerbaar. Maar vaker 

was het onduidelijker, en niet goed verklaarbaar naar 

onze leden, waarom de ene activiteit wel door kon 

gaan en de andere niet. Maar we staan nu in de start-

blokken om voor 2022 weer een goed en vol activi-

teitenprogramma aan te bieden. Het bestuur en zijn 

vrijwilligers staan te trappelen om weer te beginnen. 

De belastinginvullers zijn vanaf 1 maart weer volop 

aan de bak en proberen voor 1 mei a.s. uw aangifte 

deskundig te hebben verwerkt. 

Bij de Senior van maart jl. heeft u een betaalverzoek 

ontvangen voor de contributie 2022. Gezien de over-

boekingen heeft dit geheugensteuntje goed geholpen 

en we hopen hierdoor jullie (de leden) niet steeds 

lastig te moeten vallen. 

Maar na 24 maanden corona, worden we nu weer 

geconfronteerd met een oorlog in de Oekraïne, mede 

hierdoor zullen veel van onze leden weer opnieuw 

getroffen worden, is het niet met gezondheidsklach-

ten dan wel met hoge energielasten en dure bood-

schappen. Laten we ook in de komende periode goed 

naar elkaar omkijken en daar waar nodig een helpen-

de hand bieden. 

ALV (Algemene Ledenvergadering) 

In dit blad vindt u ook een uitnodiging voor de ALV. 

Het bestuur is blij dat we uiteindelijk deze vergade-

ring kunnen houden zonder allerlei beperkingen. Wij 

zullen als bestuur verantwoording afleggen over de 

financiën en activiteiten over het jaar 2021. De ver-

antwoording over het jaar 2020 stond in de Senior 

van februari. Over het verslag zijn geen vragen ge-

steld en het kan dus in de komende ALV worden 

vastgesteld. 

Oproep vrijwilligers (bezorgers) 

Op de oproep voor bezorgers van het maandblad de 

Senior hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld. 

Ontzettend bedankt voor jullie reactie en we gaan 

jullie zo snel mogelijk inzetten in de betreffende wij-

ken. 

Ton Donders, voorzitter ANSV 
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Hier kan uw  

‘advertentie’ 

worden ge-

plaatst! 
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Na de start op zaterdag 19 februari jl. gaan we ge-
zien het enthousiasme en de geweldige sfeer op de 
volgende data weer draaien. Daar het een nieuwe 
activiteit is en voor een ieder toegankelijk hebben 
we gekozen voor de zaterdag en wel op: 
 
Zaterdag  16 april, aanvang 14.00 uur (zaal open 
om 13.30 uur) 
Zaterdag 21 mei, aanvang  14.00 uur (zaal open 
om 13.30 uur) 
Zaterdag 23 juli, aanvang 14.00 uur (zaal open 
om 13.30 uur) 
 
Tijdens het draaien is er voldoende gelegenheid om 
met elkaar gezellig de dorpsnieuwtjes uit te wisselen 
en te genieten van een portie poffertjes en als u ge-
luk heeft u nog een mooie prijs mee naar huis te ne-
men. Dus noteer deze data in uw agenda. De toe-
gang is gratis, wij vragen alleen een goed humeur. 
 
EXTRA ACTIVITEIT 
 
Nu de corona beperkingen voorbij zijn en we geen 

1,5 meter afstand hoeven te houden en geen mond-
kapje meer hoeven te dragen zijn we erin geslaagd 
om in de zomermaanden een optreden te laten ver-
zorgen door shantykoor De Zeekanters. 
Op zaterdag 30 juli gaan zij een schitterend optreden 
verzorgen in het Trefpunt, aanvang 14.00 uur. De 
zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. 
Na ruim 24 maanden thuiszitten willen zij u graag 
laten genieten van hun zang en meeslepende melo-
dieën en meezingers. 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging 
Donderdag  14 april 2022 

Aanvang 13.30 uur 
 

U wordt van harte uitgenodigd op de Algemene ledenvergadering van ANSV op donderdag 14 april a.s.. 
Tijdens deze Algemene ledenvergadering wordt het jaar 2021 behandeld.  In verband met de corona perio-
de is het jaar 2020 afgehandeld door middel van een verslag in de Senior van februari 2022. Hiertegen is 
door geen enkel lid bezwaar gemaakt. 
 
Vanaf 13.00 uur is de zaal open en liggen de stukken ter inzage. Na de vergadering wordt om ± 14.30 uur 
gestart met de PAASBINGO. 
 
AGENDA: 

- Welkomstwoord, voorzitter 
- Post in en uit 
- Mededelingen 
- Notulen jaarvergadering 2021 
- Verslag secretaris 
- Verslag penningmeester 
- Verslag van de kascommissie 
- Benoeming nieuwe kascommissie 
- Rondvraag 
- Sluiting 

 
Na de Algemene Ledenvergadering wordt er gestart met de PAASBINGO. Gezien het karakter van deze 
middag vergaderen en het spelen van de PAASBINGO worden er 3 BINGO-rondes gedraaid in plaats van 
de gebruikelijke 5 rondes. Maar zoals u van ons gewend bent, wordt u niet gekort op het aantal prijzen. 
 
Wij hopen u weer te ontmoeten na twee jaar van beperkingen die ons door corona zijn opgelegd, en weer 
te kunnen genieten van het aanbod van activiteiten.  

 RAD VAN FORTUIN 
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2021 
 

Bij veel mensen valt binnenkort weer de be-
kende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de 
aangifte over 2021, ondanks de berichten dat 
deze post gaat verdwijnen en de digitale Be-
richten box daarvoor in de plaats komt. 

Maar uw belastinginvullers van de gezamen-
lijke lokale Ouderenbonden en Stichting 
Welzijn Noordwijk zijn hier klaar voor en 
kunnen ook dit jaar u weer helpen, niet al-
leen met uw aangifte inkomstenbelasting, 
maar ook eventueel met uw huur- en zorg-
toeslag. Deze vrijwilligers hebben hiervoor 
een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal 
gericht is op de eenvoudige belastingaangif-
ten. 

  

Deze service wordt door de belastinginvul-
lers tegen een kleine kostenvergoeding 
(€15, -) verleend per adres. De doelgroep: in 
principe leden van de lokale Ouderenbonden 
en donateurs van Stichting Welzijn Noord-
wijk, met een jaarinkomen tot € 35.000 
(alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/
samenwonenden.) 

  

 

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit 
jaar rechtstreeks telefonisch contact op te ne-
men met uw belastinginvuller uit onderstaan-
de lijst. De aangifte gebeurt ook dit jaar 
weer zoals het laatste jaar, hetgeen betekent, 
veelal digitaal via telefonisch contact, en on-
der voorbehoud, op een pc in De Wieken of 
Het Trefpunt. Bij hoge uitzondering, als het 
niet anders kan in overleg ook bij u thuis of 
bij de belastinginvuller. 

  

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 
1 MEI 2022. Vóór 1 maart 2022 krijgt u 
eventueel  een brief van de Belastingdienst  

 

met een nieuwe machtigingscode. Deze code 
heeft de belastinginvuller nodig om uw gege-
vens te downloaden en uw aangifte te doen. 
Mocht u deze brief en/of nieuwe machti-
gingscode niet ontvangen hebben, dan vra-
gen wij deze machtigingscode voor u aan. 
Zelfs als u nog nooit aangifte gedaan heeft, 
kan het zinvol zijn onze hulp in te roepen in 
verband met aftrekbare zorg/ziekte kosten en 
eventuele huur- en zorgtoeslag.  

  

Via de computer kan ook in korte tijd wor-
den uitgerekend wat u moet betalen of even-
tueel kunt terugkrijgen van de al ingehouden 
en/of betaalde belasting en of u het correcte 
bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitge-
keerd hebt gekregen in 2021 en uitgekeerd 
krijgt in 2022. Ook kan worden bekeken of u 
in aanmerking komt voor kwijtschelding ge-
meentebelasting en waterschapslasten.  

  

 

De Belastinginvullers staan weer tot uw 
dienst en de volgende mensen kunt u bellen: 

 

De volgende belastinginvullers nemen     
geen  nieuwe klanten meer aan: 

 

  

Pieter Verhoeven 06 222 357 62 

Hans van der Hoeven 06 536 321 60 

Wil Steenvoorden 06 524 074 08 

Froukje Vriezema 071 36 160 43 

Harm Meijers 071 36 106 04 

Teun Meijvogel 071 36 460 37 

Ton Ouwehand 071 36 186 38 

Wil van Leeuwen 071 36 161 63 

Aad van der Meer 071 36 143 56 

Cees Hamburger 071 36 199 54 

Kees van Dam 071 36 113 18 
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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 

Op 15 februari 2022 heeft Hof Arnhem-
Leeuwarden (naar aanleiding van een uit-
spraak van de Hoge Raad van 11 juni 
2021) een - mijns inziens - bijzondere uit-
spraak gedaan over overdrachtsbelasting 
tussen uit elkaar gaande samenwoners. 

 

In het kort zal ik schetsen wat de heersen-
de leer is ten aanzien van overdrachtsbe-
lasting. 

Als twee samenwoners uit elkaar gaan en 
ze hebben een gemeenschappelijke wo-
ning, kunnen ze de woning óf verkopen óf 
toedelen aan één van de samenwoners. 
Bij verkoop komt de overdrachtsbelasting 
voor de samenwoners (normaliter) niet om 
de hoek kijken omdat bij "kosten koper" 
de koper ook de overdrachtsbelasting be-
taalt. Als het huis wordt toebedeeld aan 
één van de samenwoners moet deze over 
de helft die hij erbij krijgt 2% overdrachts-
belasting betalen. 

 

Maar artikel 15 lid 1 sub g van de Wet Be-
lastingen van Rechtsverkeer geeft een 
vrijstelling voor de verdeling tussen sa-
menwoners. Er moet aan een aantal voor-
waarden voldaan zijn: de samenwoners 
moeten de woning gelijktijdig hebben aan-
geschaft, en de verdeling van de eigen-
dom mag niet verder uit elkaar liggen dan 
60% voor de één en 40% voor de ander. 
Dus als Jeroen al een huis had, en Saskia 
koopt 3 jaar later de helft van Jeroen, dan 
is bij latere toedeling van het hele huis 
aan één van hen 2% overdrachtsbelasting 
verschuldigd omdat de eigendomsverkrij-
ging niet gelijktijdig was. Als Jeroen en 

Saskia het huis wel gelijktijdig hadden ge-
kocht maar Jeroen voor 70% en Saskia 
voor 30% genieten ze bij latere toedeling 
evenmin de vrijstelling. 

 

In de casus van Hof Arnhem-Leeuwarden 
van 15 februari 2022 betrof het twee sa-
menwoners die bij het uit elkaar gaan een 
woning gingen leveren aan de vrouw die 
geheel eigendom was van de man. De 
vrouw vond dat artikel 15 lid 1 sub g WBR 
van toepassing was. De Rechtbank en het 
Hof stelden de vrouw in het ongelijk: man 
was enig eigenaar van de woning. 

De Hoge Raad stelt echter dat sinds 1995 
onder 'gezamenlijke verkrijging' in artikel 
15 lid 1 sub g WBR ook moet worden ver-
staan de gezamenlijke verkrijging van 
economisch eigendom. Het Hof moest 
dus uitzoeken of er sprake was van eco-
nomisch eigendom. Vervolgens oordeelt 
het Hof dat de vrouw aannemelijk heeft 
gemaakt dat zij en haar partner al vóór de 
eigendomsverkrijging door de man waren 
overeengekomen dat al hun bezittingen in 
de verhouding van hun inkomens ge-
meenschappelijk economisch eigendom 
zouden vormen en dat die verhouding ook 
toen al 40/60 was. Dat betekende dat man 
en vrouw op 1 maart 2012 (de juridische 
eigendomsverkrijging door de man) geza-
menlijk de economische eigendom van de 
woning hebben verkregen in de verhou-
ding 40% voor de vrouw en 60% voor de 
man. Uit het verwijzingsarrest van de Ho-
ge Raad volgt dan dat bij de levering van 
de 60% aan de vrouw, de vrouw recht 
heeft op de overdrachtsbelastingvrijstel-
ling van artikel 15 lid 1 sub g WBR. 
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Woensdag 8 maart was er, na lange tijd, 

weer bloem-

schikken in Het 

Trefpunt. We 

mochten twee 

nieuwe leden 

verwelkomen. 

Onder begelei-

ding van Elisa-

beth werd een 

vrolijk lentestuk gemaakt, met tulpen, nar-

cissen en blauwe druifjes van Noordwijkse 

grond.  

Omdat de coronaregels verdwenen zijn, 

hebben we weer plek voor nieuwe leden. 

Op woensdagmorgen 13 april, van 10.00 tot 

11.30 uur komen we weer bij elkaar om een 

gezellig paasstuk te maken. U kunt zich op-

geven bij onderstaand telefoonnummer. Het 

is fijn als u een bloembakje, aardappelschil-

mesje en snoeischaartje meeneemt.  

Mocht u iets vergeten, is dat ook niet erg. 

Elisabeth heeft altijd een tas vol reserve-

spulletjes bij zich. 

Onze plank met bloempotjes begint wel een 

beetje leeg te raken. Mocht u bij de voor-

jaarsschoonmaak oude bloempotjes tegen-

komen, willen we ze graag hebben. U kunt 

ze langsbrengen op Duinweg 11 of meene-

men naar het Trefpunt. 

Sinds kort hebben we een bloemschik-

appgroep. Leden met een moderne telefoon 

kunnen nu nooit meer hun bloemschik-

ochtend vergeten!  We ontdekte woensdag 

dat de app ook erg handig om de eigenaars 

van gevonden jassen en tassen terug te vin-

den! 

Tot ziens! 

Elisabeth Barnhoorn 

Edith Tinga 0252-373472 

Activiteiten voor het voetlicht – ‘Bloemschikken’ 

Aandacht voor nog een activiteit  - ‘Koersbal’ 
 
Koersbal is een van de meest populaire sporten onder de Nederlandse ouderen. Deze balsport lijkt een beet-
je op het bekende Franse jeu de boules en wordt vooral binnen beoefend. Koersbal is van origine een Engel-
se sport.  
Doordat koersbal geen zware inspanning vereist, kan de sport tot op hoge leeftijd blijven worden gespeeld.  
 
Wat is koersbal? 
Koersbal wordt gespeeld op een vilten mat van 8 x 2 meter met twee spelers tegelijk.  
De bedoeling van het spel is de koersbal (gele of zwarte bal) zo dicht mogelijk bij de jack (witte bal) te rol-
len. De bal is ovaal, waardoor deze bij het afremmen een bocht maakt. De mat is verdeeld in een aantal vak-
ken en er wordt in twee richtingen gespeeld. De ene speler speelt met zwarte ballen en de andere speler met 
gele ballen.  
 
Puntentelling  
De koersbal die het dichtst bij de jack ligt krijgt één of twee punten.  
Op het eind van het jaar tellen we alle punten bij elkaar op. Wie de meeste pun-
ten behaalt, is de winnaar.  
 
Het is een gezellige activiteit en we zijn altijd op zoek naar meerdere spelers 
(zowel mannen als vrouwen). Lijkt u het spelen van koersbal leuk, kom vooral 
binnen lopen.  
Wij spelen elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in het Trefpunt.  
Voor vragen kunt u terecht bij spelleidster, Greet van Beelen.  
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Vrijwilliger in de spotlights 

In deze rubriek hadden we al één: 
- iemand die belastingpapieren invullen 
- iemand die de Senior rond brengt 
- iemand die vooral veel ‘bardiensten’ draait. 

 
Op vele manieren kan je vrijwilligerswerk doen bij de ANSV. Lees het verhaal hieronder:    
 
Wie bent u? 
Mevrouw Gees Bedijn, 70 jaar jong. Getrouwd met Hans en trotse oma 
van vijf kleinkinderen.  
 

Heeft u nog speciale hobby’s?  
Fietsen, zwemmen, tennissen en klaverjassen op de iPad.  
 
Wat voor werkzaamheden doet u voor de ANSV? 
Iedereen die jarig is krijgt van de ANSV een felicitatiekaart. Deze kaar-
ten breng ik rond. Daarnaast krijgen leden die een bijzondere leeftijd be-
reikt hebben (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100) een cadeautje of een waarde-
bon. Als bezorger hiervan maak je daar zelf een keuze in. Ik heb gekozen 
om leden een cadeautje te geven. Er wordt hierop bijzonder leuk gerea-
geerd. 
 
Vanaf deze maand ga ik ook de Senior bezorgen.  
 
Hoe lang doet u dit al? 
Half jaartje.  
 
Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan doen? 
Ik heb altijd gewerkt op Groot Hoogwaak. En na mijn pensionering ben ik daar vrijwilligster geworden. 
En dat stopte min of meer door de lockdown. In die tijd belde een oud collega of ik vrijwilligster wilde 
worden voor de ANSV.  
 
Hoeveel tijd neemt het vrijwilligerswerk in beslag? 
Dit is variabel. Hangt af van de hoeveelheid verjaardagen in een maand.  
 
Neemt u ook deel aan de activiteiten? 
Ja, het Rad. Ik koop samen met een paar vriendinnen de prijzen in. En tijdens de middag zelf verkoop ik 
lootjes.  
 
Heeft u nog sug-
gesties/tips en/of 
opmerkingen? 
Alles is prima, ge-
woon doorgaan!  
 
Wie wilt u de vol-
gende maand in de 
spotlights zien? 
Echtpaar Boekeloo.  
 
Met een doos Merci 
nemen wij afscheid. 
We hopen dat ze 
nog een lange tijd 
met veel plezier 
voor de ANSV 
blijft “werken”.  
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Het loon voor een week wer-
ken kreeg je op zaterdag, de 
laatste werkdag van de week 
uitbetaald. In het loonzakje, 
een klein bruin envelopje zat 
naast het bedrag in afgepaste 
contanten, het werkbriefje en 
het bonnetje voor het zieken-
fonds. 

 
Gas en elektriciteit werden betaald met muntjes. De 
meter stond in de gang, verborgen achter een aan 
een spiraaltje opgehangen gordijntje. Bovenop de 
meter zat een gleufje precies groot genoeg voor de 
inworp van een dubbeltje of een muntje. Munt in de 
meter en het gas en het licht konden branden. De 
muntjes 
waren bij de Gasfabriek te koop. Maar vond je het 
te lastig ze daar te halen of was onverwacht je voor-
raad op, dan mochten er ook dubbeltjes worden ge-
bruikt. 
 
Eens in de maand kwam de door de gemeente aan-
gestelde geldophaler, beter bekend als de dubbel-
tjesman. Hij verbrak het loodje waarmee de 
'spaarpot' was verzegeld en bracht na het opnemen 
van de meterstand de dubbeltjes mee de huiskamer 
in. Daar spreidde hij ze uit op een lichtgroene kaart 
waarop met zwarte lijntjes hokjes waren getekend 
waar precies een dubbeltje of muntje in paste. Zo 
werd vlug -vergissen was zo niet mogelijk- de hele 
opbrengst geteld. Dan vertrok hij voor het zelfde 
ritueel, naar de buren, die waren zijn volgende 
klant. 
 
Nog meer geldophalers kwamen aan de deur. Huis-
huur, verzekeringen, fonds en krant werden weke-
lijks geïncasseerd. Naast de voordeur hing een rekje 
waarin de kaarten voor het bijhouden van de admi-
nistratie werden bewaard. Na betaling zette de 
geldophaler een datumstempeltje op de kaart en te-

kende daardoorheen een kras, zijn paraaf, om te be-
vestigen dat je schuld voor die week was voldaan. 
 
Een zo'n vaste bezoeker was de man van het begra-
fenisfonds. Bij de geboorte van een kind werd 
een begrafenisverzekering afgesloten. De verzeke-
ring ter hoogte van 50 gulden had een looptijd van 
30 of 40 jaar en werd met ongeveer een dubbeltje 
per week betaald. Het kwam voor dat de ouders nog 
aan hun eigen verzekering aan het betalen waren 
voor de vele jaren geleden door hun ouders afgeslo-
ten polis.  
 

Bij het huwelijk kreeg je 
de polissen, maar ook de 
betalingsverplichting als 
geschenk mee. Ook de 
man van het ziekenfonds 
kwam naast het werkge-
versbonnetje - 
ten bewijze dat je ver-
plicht verzekerd was- zijn 
premie innen. Kwam de 
geldophaler op vrijdag, 
dan gaf dat problemen. 
Aan het eind van de week 
was het geld gewoon-
weg óp. Maar kwam de fondsman tegen het eind 
van de ochtend langs dan was het verschuldigde 
geld toch weer ergens vandaan bij elkaar geschar-
reld.  
Moeder had eerst alle mantelzakken na gevoeld zat 

er niet ergens tussen de voering nog een cent ver-

stopt? Was dat niet toereikend dan nog vlug een 

ritje met de fiets naar het dorp en bij de kruidenier 

de lege flessen inleveren. Met het terugontvangen 

statiegeld werd de fondsman blij gemaakt. Schulden 

werden er niet gemaakt, dat was het parool, hoe arm 

de mensen het vaak ook hadden.  

 

 
Bijzondere verhalen hebben we gevonden in de vorm van een podcast, geschreven en verteld door twee 
Noordwijkse zussen Maija en Elly (helaas overleden in 2021) Vliet Vlieland.  
 

Wat is een podcast? 
Een podcast zijn geluidsbestanden die u via internet of met behulp van apps kunt beluisteren op uw tele-
foon, computer of tablet.  
De podcast van de zussen Vliet Vlieland kunt u gratis beluisteren op: https://
www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/ 
 

Nu weten we dat niet al onze leden computervaardig zijn of in het bezit zijn van een mobiele telefoon. 
Vandaar dat we menen dat wij u er een groot plezier mee doen om ook de verhalen hier af te drukken.  
 

De verhalen gaan over het dagelijks leven van veel Noordwijkers, zo’n 40 à 50 jaar geleden. Duidelijk 
wordt dat er enorm veel veranderd is sinds die tijd.  
 

Dank aan mevrouw Maija Vliet Vlieland, die toestemming gaf om al deze verhalen te publiceren.  

Bijzondere verhalen! 

De dubbeltjesman 

https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
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AutoMaatje 
Bent u zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van 
anderen? Moet u daardoor veel thuisblijven en is het lastig 
om ergens te komen? Met ANWB AutoMaatje kunt u weer 
gemakkelijker iets ondernemen en komt u weer onder de 
mensen. 
 
Wilt u een rit aanvragen? 
AutoMaatje is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar 
tussen 9.30 uur en 15.30 uur op het nummer 06 – 38 85 02 40. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook naar 
automaatje@welzijnnoordwijk.nl. Neem twee werkdagen van te voren contact op.  
 
De vergoeding die u moet betalen is € 0,30 cent per kilometer (gerekend vanaf het huis van de vrijwilli-
ger) vermeerderd met de eventuele parkeerkosten. De onkostenvergoeding betaalt u na de rit aan de vrij-
williger. 

mailto:automaatje@welzijnnoordwijk.nl
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Een Woordzoeker  

 

© ruiterpuzzel.nl   

S N A D N E J I B N T L M R E W Z 

O L A P H E M N E I E A B W A S N 

L R O J I K T V I G J I A N G B I 

I B I B E D R R B U J E E R A I G 

T B I R K A O U O E T K N O A J N 

A I I J L O I L N O E D T V F E I 

I J P B E S U K O O S A L E O N N 

R E O I M N O S Z G N N E L N L O 

E N O J M L W L B N I S E D O U K 

K H T E O I E A C I N E T J M I P 

M O O N H S B E S N J K N I I S O 

I T I N D A L F R O K N E J I B L 

N E B E T N O T G H B W J E I O Y 

S L O S E G E L E E M F I U T S F 

E V A T J E M E W E R K B I J S A 

C K A N L L E L A I C O S U E E A 

T R A T C E N B E S T U I V I N G 

Onze maandelijkse puzzel wint aan populariteit. Vierentwintig mensen hebben de oplos-

sing ingestuurd van de puzzel uit de Senior van maart. Dhr. Zandbergen heeft de drie 

prijswinnaars getrokken uit de goede inzendingen onder het toeziend oog van Ton Don-

ders.  

Het puzzelboek is gewonnen door: fam. Lindhout van de Zeekoet 

Het theepakket is gewonnen door: dhr. H. Bedijn van de Hendrik Vinkhof 

De wijn met nootjes is gewonnen door: dhr. D. van der Gugten van de van Panhuysstraat 

Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen te winnen.            

De oplossing van de puzzel graag uiterlijk 14 april opsturen naar onderstaand adres: 

Trefpunt, Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk 
T.a.v. ANSV Puzzel oplossing 

Weer een nieuwe puzzel  

http://www.ruiterpuzzel.nl/
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In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier  weg te strepen zijn.                
De overgebleven letters vormen de oplossing. Veel puzzel plezier.  

Interesse? Stuur een mail naar redactie@ansv.nu en wij nemen contact met u op.  

  
Correspondent  
Wij zijn op zoek naar een correspondent die beschikt over een vlotte pen en die verha-
len van verschillende mensen kan omzetten naar een leuk artikel!  
 

Vacature bank 

Angel 

Apidologie 

Bestuiving 

Bij 

Bijendans 

Bijenhotel 

Bijenkolonie 

Bijenkorf 

Bijenluis 

Bijennest 

Bijensoorten 

Bijenteelt 

Bijenvolk 

Bijenwas 

Biotoop 

Bloemen 

Bossen 

Cel 

Dans 

Dar 

Eusociale 

Hommel 

Honing 

Imker 

Imkerij 

Insect 

Kast 

Koningin 

Larven 

Legbuis 

Monofaag 

Nectar 

Polyfaag 

Raat 

Raten 

Slobkousbij 

Solitaire 

Steek 

Stuifmeel 

Teelt 

Tuin 

Veld 

Voedselzoeken 

Was 

Wei 

Werkbij 

Zwerm 

mailto:redactie@ansv.nu
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Huisontruiming Bollenstreek 

Bedrijfsontruiming 

Spoedontruiming 

www.huisontruimingbollenstreek.nl 

info@huisontruimingbollenstreek.nl 

06 124 521 27 

Buitenkaag 

http://www.huisontruimingbollenstreek.nl
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur  

 

Lidmaatschap ANSV 

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €20,00 per persoon, inclusief de vuurtorenpas. Is uw part-

ner ook lid, dan betaalt deze €10,00. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaat-

schapsnummer en een betalingsverzoek. Het verschuldigde bedrag maakt u over op rekeningnummer: 

NL14 INGB 0007 0905 65 ten name van ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en lidmaat-

schapsnummer. 

Veranderingen in uw lidmaatschap zoals adreswijzigingen en opzeggingen graag doorgeven aan de     

ledenadministrateur: 

 

Ton Ouwehand Kerkzicht 109 
2215 DX Voorhout 

071-3618638 
ledenadministratie@ansv.nu 

Inkomstenbelasting IB2021  

De gegevens, om aangifte inkomstenbelasting 2021 te doen, zijn vanaf 1 maart bekend.                                         

Tot 1 mei kunt u contact opnemen met de vrijwillige belastinginvullers.                                                      

Kijk voor de namen van de belastinginvullers onderaan het artikel op bladzijde 7. 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter  Ton Donders 071-3614981 
ton.donders@casema.nl 

Secretaris Chris Andree 06-27058470 
ansv.secretaris@gmail.com 

Penningmeester Okker Parlevliet 06-53553710 
oparlevliet@gmail.com 

      

Bestuursleden     

Bezoekersteam Noordwijk 
Binnen 

Hennie Meeuwenberg-
Beijer 

071-3614198 
henniemeeuwenberg@gmail.com 

Bezoekersteam Noordwijk a/
Zee 

Adje Mooijekind 071-3615046 
adjemooijekind@icloud.com 

Wonen Vacature   

Ledenadministratie Ton Ouwehand 071-3618638 
ledenadministratie@ansv.nu 

Activiteiten Adje Mooijekind 071-3615046 
adjemooijekind@icloud.com 

Adviesraad Sociaal Domein Ton Donders 071-3614981 
ton.donders@casema.nl 

      

Communicatie     

Maandblad De Senior Cees Hamburger redactie@ansv.nu 

Website ANSV Cees Hamburger www.ansv.nu 

Facebook Coty Hamburger ANSV Noordwijk 

      

Ondersteuning     

Belastinginvullers Hans van der Hoeven 06-53632160 

Ouderenadviseurs Ton Donders 071-3614981 
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Activiteiten in april en mei 

NB Alle activiteiten staan ingepland onder het voorbehoud van de corona maatregelen.                         

Naar verwachting zijn er geen beperkingen meer. 

Er zijn geen activiteiten op 2e Paasdag (18 april), Koningsdag (27 april),                                                   

Bevrijdingsdag (5 mei) en Hemelvaartsdag (26 mei).                                                                           

Bijzondere activiteiten:                                                                                                     

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gecombineerd met de Paasbingo van 14 april. 

 
Activiteit Dag Tijd/Plaats April Mei Contact 

Biljarten (comp.) Di 
09.30 - 
12.00 
Wieken 

5,12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 Cor Glasbergen 

Bingo Do 
14.00 - 
16.00 
Trefpunt 

14 (Paas), 28 12 Edith Ouwehand 

Bloemschikken wo 
10.00 - 
11.30 
Trefpunt 

13 11 Edith Tinga 

Bowlen Do 
14.00 - 
16.00 
Flamingo 

21 19 Tilly van Zuylen 

Haken en breien Do 
10.00 - 
12.00 
Trefpunt 

7, 14, 21, 28 12 en 19 Hennie Meeuwenberg 

Kaarten en meer ma 
14.00 - 
16.00 
Trefpunt 

4, 11, 25 2, 9, 16, 23, 30 Melinda Meere 

Klaverjassen 
(comp.) 

wo 
13.30 - 
16.00 
Trefpunt 

6, 13, 20 4, 11, 18, 25 Trudie Stagge 

Koersbal wo 
13.30 - 
16.00 
Trefpunt 

6, 13, 20 4, 11, 18, 25 Greet van Beelen 

Lunch ma 
12.00 - 
13.30 
Trefpunt 

4, 11, 25 2, 9, 16, 23, 30 Ton Donders 

Postzegel ruil-
beurs 

wo 
13.30 - 
17.00 
Wieken 

6 4 Hennie Meeuwenberg 

Rad van fortuin zat 
14.00 – 
17.00 
Trefpunt 

16 21 Adje Mooijekind 

Sjoelen wo 
13.30 - 
16.00 
Trefpunt 

6, 13, 20 4, 11, 18, 25 Aart Mulder 


