Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

december 2021 - januari 2022

Colofon:
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en verschijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maanden december 2021 - januari 2022.
De volgende uitgave verschijnt op 31 januari 2022.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’, telnr. 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 31 januari vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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De foto van het bloemschikken op pagina 11 is gemaakt
door Karin van Nierop. De sfeerfoto’s zijn gemaakt
door Cees Hamburger.

Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag met foto’s, maar is 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 17 januari 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 nu uit:
Adje Mooijekind, Chris Andree en Cees Hamburger

Met dank, voor onze redactie versterking, aan Adje Mooijekind.

De uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ van
februari is; 17 januari 2022. Stuur uw bijdrage aan ons blad
naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Na een voorzichtige start in september en een volle
activiteiten agenda in oktober jl. zijn we weer terug
bij af. Ondanks alle genomen maatregelen worden we
dagelijks geconfronteerd met enorme besmettingscijfers, oplopend naar 20.000 per dag of meer. Orgie
van geweld zoals in Rotterdam en op de voetbalvelden. Onduidelijke maatregelen en beperkingen: waar
wel een mondkapje, waar niet; het tonen van de QRcode; waar wel en waar niet de 1,5 meter afstand.
In de afgelopen weken heb ik tijdens de activiteiten
veel leden gesproken. Voor velen is het niet duidelijk.
Wanneer vallen we onder horeca en wanner hanteren
we buurthuis, wat wordt er verstaan onder openbare
gebouwen en hoe gaan verschillende kernen binnen
de gemeente Noordwijk er mee om. Ook binnen de
ouderenbonden wordt daar verschillend over gedacht.
Wel of geen voorinschrijving, QR-code of vaccinatiebewijs, wie gaat controleren, wel of geen mondkapje
tijdens het lopen binnen, enzovoort.
Tijdens de gesprekken werd ook duidelijk dat veel
leden zich toch zorgen maken over het vervolg en de

toekomst. Hoe lang gaat dit nog duren? Ze worden
dagelijks via krant en talkshows op TV geconfronteerd met allerlei scenario’s van: het valt wel mee tot
code zwart. Is er nog wel plaats in het ziekenhuis als
mij wat overkomt, enzovoort.
Om de besmettingsoverdracht zo klein mogelijk te
houden hebben wij als bestuur van ANSV besloten
om de activiteiten waar 1,5 m afstand niet uitvoerbaar
is in de 2de helft van november en de maand december stil te leggen. Een uitzondering wordt gemaakt
voor het klaverjassen (wordt gelijk gesteld aan bridgen), kaarten maken met Melinda en het bloemschikken. De Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar donderdag 27 januari 2022.
Voorlopig blijft de nieuwjaarsreceptie en Nieuwjaars Bingo staan op donderdag 6 januari 2022.
Maar laat ik afsluiten met bijzonder goed nieuws. De
afgelopen maanden zijn we erin geslaagd om 2 nieuwe bestuursleden aan te trekken namelijk mevrouw
Adje Mooijekind en de heer Okker Parlevliet. Op pagina 16 stellen zij zich aan u voor.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goed 2022!
Wanneer mag het weer

Een knuffel, elkaar aanraken
Het hoeft maar even te zijn
Als je alleen door het leven gaat
Doet dit soms wel pijn

Soms verlang je naar een knuffel
Even een arm om je heen
Door die verplichte afstand
Voel jij je soms alleen

Maar we hopen op betere tijden
Dat het weer “normaal “zal gaan
Dat die regel van 1,5 meter
Niet meer zal bestaan

We weten het is een regel
Waar de bedoeling goed van is
Maar na zoveel maanden corona
Is dit iets wat je mist

Ton Donders, voorzitter a.i.

Mededelingen
Overlijdensberichten Om nieuwe fouten in de overlijdensberichten te voorkomen, heeft het bestuur besloten
dat een overlijden alleen vermeld wordt in ‘De Senior’ na een formele kennisgeving zoals een rouwkaart.
Contributie Het is dit jaar een hele toer geweest om de contributie binnen te krijgen. Na de zomer bleken bijna 200 leden nog niet betaald te hebben. Een persoonlijke benadering hielp in veel gevallen, maar er bleken
ook leden gewoonweg niet bereikbaar. Het bestuur heeft besloten het in 2022 anders te doen. Bij het blad van
februari krijgt u per brief een persoonlijk aan u gericht betaalverzoek.
Het bestuur verzoekt u verder dringend om adreswijzigingen, opzeggingen en andere veranderingen in het
lidmaatschap tijdig door te geven aan:
Ton Ouwehand
Kerkzicht 109
2215 DX Voorhout
Tel: 071 - 3618638
Mail: ledenadministratie@ansv.nu
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Brandveiligheid ook tijdens de feestdagen
Algemeen
De gemeente Noordwijk heeft onlangs de folder
Brandveiligheid Samen Onze Zorg verspreid. Deze
folder sluit af met 10 belangrijke tips:
Vluchten bij brand Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en spreek af wie de medebewoners en huisdieren meeneemt. Houd uw
vluchtroutes vrij van obstakels zodat u bij
brand uw huis snel kunt verlaten.
Rookmelders Hang rookmelders op en test ze
iedere maand.
Telefoon Zorg altijd voor een opgeladen telefoon
en zet telefoonnummers van buren in uw telefoon, zodat u in geval van nood meteen kan
bellen.
Vlam in de pan Blus alleen met een passende
deksel. Blus nooit met water. Blijf in de keuken tijdens het koken.
Roken Rook niet in bed. Controleer of sigaretten
helemaal uit zijn voordat u ze weggooit.
Lucifers en aanstekers Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van (klein)kinderen.
Koolmonoxide Frisse lucht is belangrijk. Zorg
voor voldoende ventilatie en laat uw gasinstallatie jaarlijks controleren. Plaats een koolmonoxidemelder en test deze maandelijks.
Veilige schoorsteen Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen door een erkend bedrijf.
Elektrische apparaten Maak het filter van uw
wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Door
de combinatie van stof en een hoge temperatuur kan brand ontstaan.
Stekkerdozen Overbelaste stekkerdozen kunnen
brand veroorzaken. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact.
Sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.
Feestdagen en brandveiligheid
Waarschijnlijk moet u door coronamaatregelen thuis
de feestdagen doorbrengen en wilt u het toch gezellig
maken door het feestelijk te versieren. Dan doet u er
goed aan om ook hier stil te staan bij de eventuele
risico’s op brand.

Versiering
Gebruik brandveilig versieringsmateriaal. Dit staat
aangegeven op de verpakking. Zorg ervoor dat er
niemand tegenaan kan lopen en vermijd het contact
met verlichting en apparaten die warm worden. Gebruik geen natuurlijk dennengroen.
Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting
(KEMA-keur). Controleer of de bedrading niet is
beschadigd. Leg verlengsnoeren uit de loop en koppel ze niet aan elkaar. Rol kabelhaspels helemaal af.
Deze worden anders warm, waardoor brand kan ontstaan. Vermijd het contact met brandbare materialen
zoals gordijnen. Schakel de verlichting altijd uit
wanneer u weggaat of gaat slapen.
Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder van niet brandbaar
materiaal op een vlakke ondergrond. Kaarsen zijn
open vuur dus extra gevaarlijk. Wees er dus extra
voorzichtig mee. Houd kaarsen buiten het bereik van
kleine kinderen en huisdieren. Laat ze nooit alleen
met brandende kaarsen, ook niet voor een paar minuten. De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Er zijn ook goede alternatieven: kaarsen met
ledverlichting op batterij.
Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is
veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom. Wanneer u toch kiest voor een natuurlijke boom, zet deze
dan goed stevig neer en uit de loop. Voorkom uitdroging en plaats hem in een houder met water. Gebruik
nooit echte kaarsjes in de boom.
Wat te doen bij brand
Mocht er ondanks al uw voorzorgsmaatregelen toch
nog iets misgaan, handel dan als volgt:
Blijf kalm
Waarschuw de overige aanwezigen
Verlaat de woning via de kortste weg
Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren
achter u.
Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de grond
Bel - nadat u gevlucht bent - direct 112
Ton Donders
Voorzitter a.i.

Rectificatie
Tot onze grote spijt is er in De Senior van november jl. een ernstige vergissing gemaakt. In de
lijst met overlijdens komen twee personen ten onrechte voor. Het gaat om mevrouw van der
Bent – van de Luijt en mevrouw A. van de Leest. Het bestuur van ANSV biedt zijn oprechte
excuses aan voor de gemaakte fout, en voor de overlast en het verdriet die dit veroorzaakt
heeft.
5
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Waar zou u gelukkig van worden?
Geluk is een gevoel van grote blijheid en harmonie. Geluk is voor iedereen anders.
Wat maakt u gelukkig? Laat het ons vooral weten!
Enkele voorbeelden zijn:
- uw zus bezoeken aan de andere kant van Nederland;
- wekelijks rummikuben in het Trefpunt;
- een klusjesman die de laatste dingen voor u ophangt;
- een rondje wandelen over de boulevard;
- enzovoorts.
Wij gaan proberen een wens in vervulling te laten gaan. Hoe dit afloopt, leest u volgende maand in ‘de Senior’.
Inleveren bij het Trefpunt, t.a.v. ANSV.
Naam: _____________________________ Adres: _____________________________
Telefoonnummer: ____________________ Wat maakt mij gelukkig:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Vrijwilliger in de spotlights

Het bezorgen van het maandblad duurt ongeveer
één uur en de woensdagmiddag vier uur.

De ANSV heeft de beschikking over ongeveer 65
vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zouden er
geen activiteiten plaats kunnen vinden. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk zij
zijn voor de organisatie! Vandaar deze nieuwe
serie: “Vrijwilliger in de spotlights”. Elke maand
interviewen wij een willekeurige vrijwilliger.
Dit keer maken wij kennis met mevrouw Joke
Muilwijk.

Neemt u ook deel aan de activiteiten?
Incidenteel. Ik ben wel bij activiteiten aanwezig,
maar dan achter de bar.
Heeft u nog suggesties/tips en/of opmerkingen?
Ik zou meer duidelijkheid willen hebben over de
DBO, het is erg verwarrend voor mij. Wel of niet
bijbetalen bij het bezoeken van de activiteiten georganiseerd door de KBO. Waarom is dit?
Een andere tip: extra activiteiten, zoals museumbezoek, stadswandelingen en/of fietstochten.

Wie bent u?
Mevrouw Joke Muilwijk, 74 jaar jong. Ik heb
twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Wie wilt u volgende maand in de spotlights
zien?
Mevrouw Ria Verhoeven.

Wat voor werkzaamheden doet u voor de
ANSV?
Ik loop het maandblad ‘de Senior’ in het Duinpark. Verder sta ik achter de bar op de woensdagmiddag, als er spelletjesmiddag is.

Met een bos bloemen nemen wij afscheid van deze spontane, vriendelijke vrijwilligster. We hopen
dat ze nog een lange tijd met veel plezier voor de
ANSV blijft “werken”.

Hoe lang doet u dit al?
12 jaar, maar ik doe al 18 jaar vrijwilligerswerk.

Lijkt het u leuk, om na het lezen van bovenstaand
artikel, ook uw tijd en energie te steken in ANSV,
neem dan contact op met voorzitter Ton Donders
of schrijf een briefje naar de ANSV, Trefpunt,
Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk t.a.v. Adje
Hoeveel tijd neemt het vrijwilligerswerk in be- Mooijekind. Wij nemen dan zo snel mogelijk conslag?
tact met u op.
Waarom bent u vrijwilligerswerk gaan doen?
Nou, omdat ik het erg leuk vind om dit te doen.
Gezellig om bezig te zijn. Je leert heel veel mensen kennen op deze manier.
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

En alweer loopt het jaar ten einde en is december aangebroken. Traditioneel de maand
van de schenkingen, met name van ouders
aan kinderen.
Vanochtend hoorde ik op de radio dat de
overheid erover denkt de 'Jubelton' af te
schaffen. De Jubelton is het hoge bedrag
(thans € 105.302) dat ouders éénmalig aan
hun kinderen onder de 40 jaar belastingvrij
mogen schenken voor de aankoop van een
woning, de verbouwing van de eigen woning of de aflossing van een eigen-woning
(hypotheek)schuld.
Het zou de prijzen van de huizen teveel opdrijven. Overigens is er voor 2022 nog wel
een belastingvrij bedrag voor de eigen woning vastgesteld, te weten € 106.671. Maar
wacht u dus voor de zekerheid niet tot 2023
indien de mogelijkheid zich het komend
jaar voordoet!
Dit jaar waren de reguliere schenkingsvrijstellingen met € 1.000 verhoogd (de zogenaamde 'coronabonus'). Dus dit jaar kan aan
kinderen € 6.604 belastingvrij worden geschonken en aan kleinkinderen (en alle anderen) € 3.244. Voor ouderen die een schenkingsplan hebben, is het aan te bevelen in
december gebruik te maken van van schenkingsvrijstelling en in januari weer. De vrijstellingen lopen immers per kalenderjaaer,
en schenkingen binnen 180 dagen voor
overlijden worden bijgeteld voor de berekening van de erfbelasting.
Op hoge leeftijd erfrechtelijke vorderingen
van kinderen uitbetalen kan ook profijtelijk
zijn, omdat de schenkbelasting (over de afstand van vruchtgebruik) gering is. Indien u

erfrechtelijke vorderingen gaat aflossen die
volgens het testament niet opeisbaar zijn
vóór overlijden, krijgt u mogelijk wel problemen met het CAK, die deze
(onverschuldigde) betalingen kan negeren
voor het berekenen van de bijdrage in een
verzorgings- of verpleegtehuis.
De concept-vrijstellingen en tarieven voor
de erf- en schenkbelasting voor 2022 zijn
op 11 november jl. door de Tweede Kamer
goedgekeurd. Hoewel ze nog niet officieel
zijn, zijn ze in de fiscale berichten voor het
notariaat al wel gepubliceerd.
De eerste schijf voor de erf- en schenkbelasting loopt tot € 130.425. Tot dit bedrag is
10% belasting verschuldigd door de echtgenoot en kinderen (behoudens vrijstelling),
daarboven 20%. Voor kleinkinderen gelden
de tarieven 18% en 36% en voor alle anderen 30% en 40%.
De vrijstellingen erfbelasting zijn: voor de
echtgeno(o)t(e) € 680.645; voor de kinderen en kleinkinderen € 21.559 en overige
verkrijgers € 2.274.
Voor de schenkbelasting zijn de vrijstellingen: de jaarlijkse € 5.677 voor een kind, €
27.231 éénmalig bestedingsvrij voor kind
tot 40 jaar, € 56.724 eenmalig tbv een studie
voor een kind tot 40 jaar, en € 2.274 voor
alle overige verkrijgers. Let op! De Jubelton
van (in 2022) € 106.671 kan ook geschonken worden door een oom aan een nichtje of
door grootouders aan een kleinkind of door
vreemden aan hun buurjongen enzovoorts,
mits de verkrijger maar jonger is dan 40 en
gebruikt wordt voor de eigen woning.

Tot slot wens ik u liefdevolle Kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2022!
Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100
9

10

Activiteiten voor het voetlicht, deze keer “Bloemschikken’

Woensdag 10 november kwam de bloemschikclub
voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar. Onder
begeleiding van Elisabeth Barnhoorn maakten de 15
aanwezige dames een prachtig bloemstuk. Ondanks
dat iedereen blij was elkaar weer in het Trefpunt te
zien, was het deze keer toch een beetje anders dan
voorheen. Aad Passchier werd door iedereen gemist.
Als dochter vond ik het fijn om te horen dat vele dames mooie herinneringen aan haar hebben!
Ook moesten we even wennen aan de coronamaatregelen. We zaten niet (op kletsafstand) naast en tegenover elkaar, maar iedereen had een eigen tafeltje
op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook werd de QRcode gecheckt en droegen sommigen een mondkapje. Omdat het voor mij de eerste keer was dat ik aanwezig was, blijft het voor mij nog een verrassing wie
er achter deze kapjes verscholen zit!

of het bloemschikken elke maand door kan gaan, is
er besloten geen lesgeld aan het begin van het seizoen te vragen. In plaats van elke maand €5,50 af te
rekenen voor de les, vragen we nu iets meer per keer
€7,00. We zouden het fijn vinden als u dit zoveel
mogelijk gepast zou kunnen betalen. Afgelopen keer
hebben we de pot van vorig jaar opgemaakt. Er
hoefde niet te worden betaald voor de les en we werden ook allemaal getrakteerd op koffie en een lekkere koek.
Mocht u ook eens een lesje willen proberen? Geef u
dan voor vrijdag 3 december op (dit in verband met
de inkoop van het kerstgroen). Wilt u zelf een
bloempotje/ schaaltje, snoeischaar en aardappelschilmesje meenemen?
Tot ziens op 8 december, Elisabeth, Karin en Edith
(Erik.tinga@gmail.com / 0252373472).

Als Mark en Hugo het toelaten gaan we op 8 december een kerststuk maken. Omdat het nog onzeker is
11
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Woordzoeker
Wat is een woordzoeker?
In het lettervak zijn allerlei woorden verstopt. Ze staan horizontaal, verticaal en diagonaal, in beide richtingen. Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. Streep
alle woorden door. De letters die overblijven, vormen dan regel na regel van links naar
rechts gelezen de oplossing van de puzzel.

Vergeet u niet het antwoord in te leveren vóór 21 december op onderstaand adres. Dan worden de gelukkige winnaars getrokken
door de deelnemers van de bingo. Namen worden bekend gemaakt
in het volgende maandblad.
Adres:
Trefpunt
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing
Schoolstraat 2
2202 HJ Noordwijk
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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 27058470

ansv.secretaris@gmail.com

Penningmeester a.i.: Okker Parlevliet

06 53553710

oparlevliet@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee:

Adje Mooijekind

3615046

Bestuurslid Wonen:

Vacature

Bestuurslid ledenadministratie:

Ton Ouwehand

3618638

Bestuurslid activiteiten a.i.:

Adje Mooijekind

3615046

Berichten maandblad De Senior:

redactie@ansv.nu

Adviesraad Sociaal Domein/koken:

Ton Donders

karelmeeuwenberg@ziggo.nl

ledenadministratie@ansv.nu

3614981

ton.donders@casema.nl
Inkomstenbelasting IB2021
Voor informatie over het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2021 moet u nog even geduld hebben.

Pas vanaf 1 maart zijn de gegevens voor de aangifte bekend en kunt u vanaf die datum weer 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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Twee nieuwe bestuursleden, ze stellen zich aan u voor
Ik ben Adje Mooijekind, geboren in 1952 te Drunen (Noord-Brabant). Ben getrouwd
met Theo en heb twee zonen. En inmiddels trotse oma van 4 kleinkinderen. Ik heb 28
jaar gewerkt bij ’s Heerenloo in verschillende functies en daarna 9 jaar bij Groot Hoogwaak als activiteitenbegeleidster en coördinator van vrijwilligers.
Voor de ANSV ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten en ben ik bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee.
Mijn naam is Okker Parlevliet, ik ben in 1967 geboren in Noordwijkerhout en woon
hier nog steeds. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen, twee jongens en een dochter.
Momenteel ben ik werkzaam als administrateur bij de Stichting LUBEC-zorg te Leiden
en als zelfstandig boekhouder verzorg ik de boekhouding van ZZP’ers en help ik met
enige regelmaat hoveniers. ANSV is de tweede vereniging die ik financieeladministratief als penningmeester ga bijstaan.
Mijn hobby’s zijn wielrenner, mountainbiken, tafeltennissen en filatelie. Met betrekking tot laatstgenoemde zou ik graag, voor zover de COVID-19 regels dit toe laten, een
keer de ruilbeurs van de ANSV bezoeken.

Activiteiten december, januari + 1e gedeelte
van februari 2022
Activiteit

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

Dec

Jan

Feb

Contact

7, 14, 21 4, 11, 18, 25

1, 8

Cor Glasbergen

9 en 23

6, 27

10

Edith Ouwehand

8

12

9

Edith Tinga

23

27

Tilly van Zuylen

9, 16, 23 6, 13, 20, 27

2, 9

Hennie Meeuwenberg

6, 13, 20 3, 10, 17, 24, 31

7

Melinda Meere

8, 15, 22 5, 12, 19, 26

2, 9

Trudie Stagge

8, 15, 22 5, 12, 19, 26

2, 9

Greet van Beelen

6, 13, 20 3,10, 17, 24, 31

7

Ton Donders

Vervalt

2

Hennie Meeuwenberg

2, 9

Aart Mulder

5

8, 15, 22 5, 12, 19, 26
16

