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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 februari 2022.                                             

De volgende uitgave verschijnt op 28 februari 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 inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ van                            

maart is 14 februari 2022.                                                                  

Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:                                                    

redactie@ansv.nu 

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 28 februari vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.  
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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 14 februari 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.                                                                                                                     

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

genomen.  

 
 

 

De foto’s in deze uitgave zijn gemaakt door Adje 

Mooijekind, Coty en Cees Hamburger Het inzen-

den van foto’s wordt zeer gewaardeerd. Heeft u 

ook een leuke foto van b.v. een ANSV-activiteit 

stuur deze, met de naam van de maker, liefst per e-

mail en in jpg formaat naar: redactie@ansv.nu  
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Van de bestuurstafel 

 

Op de eerste plaats nogmaals een goed en gezond en 

coronavrij 2022. Ik ben benieuwd hoe het u het afge-

lopen jaar is vergaan. Als je terug kijkt naar de afge-

lopen periode, dan zijn we al vanaf 13 maart 2020 

beland in een periode van onzekerheid, onduidelijk-

heid, boosheid en verdriet. Velen onder ons zijn hier-

door geraakt en hebben zelfs dierbaren verloren. Als 

ik naar mezelf kijk, heb ik het gevoel dat ik de afge-

lopen jaren op de achterbank van een auto heb geze-

ten die op het ene moment gas geeft en op het andere 

moment gaat afremmen met als gevolg dat ik dood-

ziek uit de auto stap. Dat zelfde gevoel heb ik in deze 

coronatijd. Het ene moment versoepelingen en op het 

volgende moment beperkingen.  

Maar de persconferentie van afgelopen 14 januari 

geeft ons weer wat hoop. We kunnen nog niet te hard 

van stapel lopen maar toch. In overleg met Welzijn 

en de gemeente Noordwijk kunnen we geleidelijk 

aan de activiteiten weer oppakken. Maar als dit 

maandblad bij de drukker ligt en daarna bij u in de 

bus, dan heeft er alweer een persconferentie plaats-

gevonden en de uitkomst hiervan is op dit moment 

nog ongewis. 

U heeft gemerkt dat de Nieuwjaarsreceptie  en de  

 

Algemene Ledenvergadering geen doorgang hebben 

kunnen vinden en dat al 2 jaar op een rij. In dit 

maandblad vindt u een jaarverslag en de vraag voor 

een aantal benoemingen. 

Maar er is ook goed nieuws. In 2021zijn we geslaagd 

in het aantrekken van een secretaris, penningmeester 

en een coördinator activiteiten. In het vorige maand-

blad heeft u dat kunnen lezen en hebben de bestuurs-

leden zich voorgesteld. Met dit krachtige bestuur ho-

pen we het komend jaar de activiteiten weer op te 

starten en op te schalen met nieuwe activiteiten. 

De komende periode worden we allemaal geconfron-

teerd met oplopende energielasten en misschien wel 

een vorm van armoede. In dit maandblad vindt u 

hierover informatie die u kan helpen. 

  

In goed overleg is besloten om de activiteiten op 

maandag 7 februari 2022 weer te hervatten. Op 

de persconferentie van 25 januari kunnen weer 

nieuwe maatregelen worden afgekondigd, waar-

door we het activiteiten schema moeten aanpassen 

en verwarring kan ontstaan. Neem dan contact op 

met een van de bestuursleden. 

  

Ton Donders, voorzitter a.i. 

Vrijwilligers ANSV 

Op dinsdag 22 december 2021 hebben wij als ANSV even stilgestaan bij de inzet van al onze vrijwilligers. 
Een vereniging heeft geen bestaansrecht als zij niet kan beschikken over een team van enthousiaste vrijwil-
ligers. ANSV is trots op zijn vrijwilligers en maakt daar graag gebruik van. Ruim 55 vrijwilligers zorgen voor 
de activiteiten waar u als lid gebruik van maakt en kunt maken. Ik denk aan: 

- Makers en bezorgers van het maandblad (door weer en wind); 
- Bezoekersteam; Ouderenadviseurs; Belastinginvullers; 

      - Coördinatoren van: sjoelen/koersbal/kaarten/bowling/haken en breien/kaarten maken/bereiden maaltijd - 
- Gezellig koffiedrinken, etc.; 
- Vrijwilligers voor hand- en spandiensten; 
- Coördinatoren m.b.t. cursussen; 
- Vrijwilligers voor bijhouden facebook en website; 

      - Bestuurlijke activiteiten. 
Door corona waren we niet in de gelegenheid om hier een feestelijk tintje aan te geven. We hebben de vrijwil-
ligers op dinsdag uitgenodigd in de hal van het Trefpunt (coronaproof) om een kleine kerstattentie op te halen. 
Dit werd door de vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Wij hopen het komend jaar weer veelvuldig gebruik te 
kunnen maken van onze vrijwilligers en hopen op nieuwe instroom. 

Ton Donders, voorzitter a.i. 
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Hier kan uw  

‘advertentie’ 

worden ge-

plaatst! 
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Wij gaan uiteraard door met de rubriek “Waar zou u gelukkig van worden”.  
Heeft u ook zo’n mooie wens? Vul dan onderstaand strookje in en lever dit in bij het Trefpunt, t.a.v. 

ANSV Wens. Hoe dit afloopt, leest u volgende maand in ‘de Senior’. 
 
Naam: _________________________ Adres: __________________________________________    

 
Telefoonnummer: ______________________ 

 
Wat maakt mij gelukkig? 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

Waar zou u gelukkig van worden? 

Op onze nieuwe rubriek ‘Waar zou u gelukkig van 
worden?’ kregen wij de volgende reactie. Wij cite-
ren mevrouw Edzes: “Ik zou het heel fijn vinden, 
als het carillon van de Visserskerk in de Hoofd-
straat weer speelt. Ook een Shantykoor, zeemans-
liederen, is leuk.”  
 
Deze uitdaging gaan wij graag aan.  
 
Als eerste zijn wij informatie gaan zoeken op inter-
net over de Visserskerk. Het werd al snel duidelijk 
dat er een speciaal boek geschreven is over deze 
kerk door Michel van Dam, een bouwhistoricus die 
opgroeide in Noordwijk. Dit prachtige boek met als 
titel ‘De kerk staat naast den wegh’ hebben wij ui-
teraard gekocht. In dit boek is onder andere te lezen 
dat de Visserskerk gebouwd is in 1647. Tot 2006 
heeft de kerk dienst gedaan als kerk en vanaf 2008 
werd de kerk verhuurd als expositieruimte. In 2019 
is het uiteindelijk verkocht aan familie van ’t 
Klooster. 
 
Wat is een carillon? 
Volgens Wikipedia: Een carillon bestaat uit ten 
minste 23 gegoten bronzen klokken in vaste ophan-
ging, afgestemd in chromatische volgorde (dat wil 
zeggen, in halve tonen) die men sa-
men harmonisch kan laten klinken. Gewoonlijk be-
vindt het instrument zich in een toren. In torens 
wordt het instrument zowel bespeeld met een kla-
vier, met houten stokken en pedalen die zijn aange-
sloten op klepels, als door een automatisch speel-
werk, dat kan zijn aangesloten op hamers aan de 
buitenkant van de klokken of op het klavier en 
daardoor op de klepels in de klokken. 
 
Een historisch feit over het carillon: In november 
1944 werden de klokken weggehaald om naar 
Duitsland vervoerd te worden. Echter zijn deze 
klokken daar nooit aangekomen, omdat het schip 
Op Hoop Van Zegen vast liep op de zandbank “de 
Vormt” in het IJsselmeer. De opgetrommelde lie-
den die de schepen vlot moesten trekken stonden 

echter niet aan de kant van de bezetter en zagen 
kans het klokkenschip tot zinken te brengen. De 
Noordwijkse klokken lagen de laatste oorlogsjaren 
veilig op de bodem van het IJsselmeer. In juli 1945 
werd de lading gelicht en terug gebracht naar ge-
meente Noordwijk.  
 
De vraag die ons nu nog rest is, wie is er verant-
woordelijk voor het carillon? Om dit uit te zoeken 
hebben wij gebeld met Dhr. Peter Barnhoorn van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Hij verwees ons 
naar Dhr. Simon Buscher, die alles zou moeten we-
ten van het carillon. En dat was ook zo!  
 
Het carillon is gewoon eigendom van de gemeente. 
Het carillon hoort elk half uur te spelen tussen 9.00 
en 18.00 uur. Dhr. Simon Buscher heeft ons toege-
zegd dat hij op onderzoek uit gaat en dat het zonder 
meer in orde gaat komen. Een bedrijf uit Asten doet 
het onderhoud en het ligt aan hen wanneer zij tijd 
hebben. 
 
Na ons uitgebreide onderzoek over de Visserskerk 
en het carillon hebben wij het boek cadeau gedaan 
aan mevrouw Edzes. Wij hopen dat het carillon 
weer snel te horen zal zijn. Het tweede gedeelte van 
de wens van mevrouw Edzes was het horen van een 
shantykoor. Na de zomervakantie van juli en augus-
tus starten wij het seizoen weer met een Noord-
wijks shantykoor. Bij deze beloofd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brons
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chromatische_toonladder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consonantie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_(bouwwerk)
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Nu u dit leest is het al weer februari. Vanuit mijn luie stoel wens ik u allen nog een Voorspoedig,  Sportief 

en vooral een Gezond  2022 toe. 

 
Het bowlen is weer begonnen. In september zijn 

we met 16 deelnemers aan de competitie van 

2021/2022 begonnen en er zijn inmiddels 3 ron-

des gespeeld. Het enthousiasme is groot maar de 

score laat bij veel deelnemers toch te wensen 

over. Zo blijven de gedoodverfde kemphanen 

van weleer ver achter en is het nog maar te 

vraag of ze dit in de resterende 6 rondes nog 

goed kunnen maken. De nieuwe aanwas lijkt de 

regie over te nemen.  

 
 

Toch zijn er een paar deelnemers die nog niet precies weten wat er nou eigenlijk moet gebeuren als ze met 

zo’n Bowlingbal in de aanslag voor de baan staan. Dat leren ze natuurlijk vanzelf, maar met een beetje uit-

leg gaat het misschien iets vlotter. Niet alleen nieuwe deelnemers maar ook oude rotten die al jaar-en-dag 

bowlen kunnen nog wel een geheugensteuntje gebruiken. 

 

Wij spelen 3 GAMES, dragen uitsluitend bowlingschoenen en net als op de weg heeft het verkeer van 

rechts voorrang. Dus degene op de baan rechts van je mag ongestoord zijn of haar worp eerst afmaken. 

Trouwens …. de andere spelers storen wij ook niet, want het moet natuurlijk wel gezellig blijven. 

 
Elke game heeft 10 BEURTEN, en elke beurt heeft 2 WORPEN. Je gooit dus normaal gesproken 20 keer 

per game! De 10 beurten samen is de score. Maar….., (nu wordt het lastig) gooi je alles met de eerste bal 

om, dan heb je een STRIKE en krijg je 10 punten plus de punten van de 2 volgende ballen in de volgende 

beurt(en). Of …… gooi je in twee worpen alles om, dan heb je een SPARE en krijg je 10 punten plus de 

punten van de eerstvolgende bal in de volgende beurt. 

 
Met maximaal 30 punten per beurt kun je dus in 10 beurten 300 punten halen. Als je het niet direct kunt 

volgen geen nood, alles wordt nauwkeurig bijgehouden door de computer van Flamingo en kun je op het 

scherm zien. Maak je geen zorgen, niemand van de ANSV/KBO club haalt een score van 300, al doen ze 

wel hun stinkende best zo hoog mogelijk te komen. Aan het eind van het seizoen is er hopelijk weer als van 

ouds de wisselbeker voor de winnaar.  

 
Echter…  Nu ik dit schrijf zijn er nog 6 speelda-

gen te gaan en zitten we weer midden in een lock-

down en wanneer er weer gespeeld kan worden is 

nog niet duidelijk. 

En het belangrijkste niet vergeten. Deze club heeft 

met name de gezelligheid en ontspanning voor 

senioren uit Noordwijk hoog in het vaandel staan! 

Als CORONA, OMIKRON en welke eventuele 

VARIANT ook het toelaten kan het alsnog een 

mooi seizoen worden. Met hopelijk meer deelne-

mers, meer concurrentie en nog meer plezier. 

Tot ziens, Kees van der Klooster 

Activiteiten voor het voetlicht  - ’Bowlen’ 
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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 

Allereerst de beste wensen voor 2022! Een 
nieuw jaar met nieuwe kansen.. 

Behalve corona heeft ook de woningmarkt de 
laatste jaren onze aandacht. 

 

De huizenprijzen blijven stijgen, er wordt zelfs 
massaal overboden, de hypotheekrente bleef 
maar dalen (hoewel er de laatste tijd meer 
mensen zijn die bereidstellingsprovisie moeten 
betalen voor het aanhouden van de offerte, 
wat er op wijst dat de rente toch (licht) aan het 
stijgen is), en voor starters op de woningmarkt 
werd het steeds moeilijker om een woning te 
bemachtigen. Hoe zal het dit jaar gaan? 

 

Op 1 januari 2021 werden de starters tege-
moetgekomen door voor het eerste huis dat zij 
sinds 1-1-2021 aanschaffen een vrijstelling 
overdrachtsbelasting in te voeren, mits ze jon-
ger zijn dan 35 jaar, het huis goedkoper is dan 
€ 400.000 (sinds 1-4-2021 ingevoerd) én het 
de eigen woning wordt, waarin de starter zijn 
hoofdverblijf heeft en ingeschreven staat. 

Voor alle andere eigen woningen die gekocht 
worden door particulieren bleef het tarief 2%. 

Voor woningen die door bedrijven werden ge-
kocht, of tweede-/vakantiewoningen alsmede 
voor bedrijfspanden, werd het tarief voor de 
overdrachtsbelasting 8%. 

 

Vanaf 1 april 2022 komt er wederom een wijzi-
ging. Als twee leveringen binnen een jaar na 
elkaar plaatsvinden aan dezelfde persoon, 
worden de verkrijgingen fiscaal als één verkrij-
ging gezien. Dit om misbruik te voorkomen die 
kennelijk het laatste jaar al wel heeft plaatsge-

vonden. Stel X, 28 jaar oud, koopt een huis 
met garage voor € 415.000. Dan heb je niet de 
startersvrijstelling want de koopsom ligt boven 
de € 400.000. Als je dan de garage á  

€ 25.000 later laat leveren, betaal je over het 
huis ad € 390.000 niets aan overdrachtsbelas-
ting (de vrijstelling is immers van toepassing) 
en over de latere garage 8% (want geen wo-
ning). 

Doe je dit dus ná 1 april 2022, wordt er alsnog 
2% over het huis berekend.  

 

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de overdrachtsbe-
lasting voor niet-woningen, en voor woningen 
die door niet-particulieren worden gekocht 
waarschijnlijk van 8% naar 9%. 

Op diezelfde datum zal ook de grens voor de 
startersvrijstelling van € 400.000 naar € 
440.000 gaan. 

 

Om voor starters de aankoop van eerste eigen 
woning te vergemakkelijken was destijds ook 
de 'jubelton' ingevoerd: een bedrag van inmid-
dels  € 106.671 wat éénmalig vrij van schenk-
belasting geschonken mag worden aan men-
sen die jonger zijn dan 40 jaar, voor de aan-
koop of vebetering van de eigen woning of de 
aflossing van een eigen-woningschuld. 

Deze jubelton wordt mogelijk per 1-1-2024 af-
geschaft! Als u hem dit jaar of in 2023 benut, 
mag de begiftigde er 3 kalenderjaren over 
doen om het bedrag te besteden. Dus doe je 
de schenking in juli 2022, moet het besteed 
zijn uiterlijk op 31-12-2024, en als je hem bij-
voorbeeld in november 2023 doet, moet het 
geld uiterlijk 3-12-2025 besteed zijn. 
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Introductie 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 is ge-

houden op 27 februari 2020. In die vergadering is 

Ton Donders ad interim aangetreden als voorzitter 

voor een jaar, heeft Jan Hoek ad interim de functie 

van penningmeester waargenomen, en heeft Henriët-

te van der Gugten aangekondigd dat zij wil stoppen 

met haar functie als secretaris. Het jaarverslag en de 

financiële stukken over 2019 zijn goedgekeurd. Het 

verslag van de ALV 2020 is opvraagbaar bij de se-

cretaris. 

 

Vervolgens ging op 13 maart 2020 het land op slot 

vanwege de corona pandemie. De invloed op ons 

persoonlijk en het maatschappelijk leven is groot. 

Ook ons verenigingsleven heeft er ernstig onder te 

lijden. Geen activiteiten of activiteiten in een be-

perkte setting, bezoekregelingen, digitaal vergade-

ren. Zo is de datum voor de ALV 2021 een paar keer 

vastgesteld en weer uitgesteld. Met het oog op de 

huidige situatie ziet het bestuur geen kans om nog 

tijdig en verantwoord een fysiek overleg met toe-

gang voor alle leden te organiseren.  

 

Het bestuur heeft daarom besloten het jaar 2020 af te 

handelen door middel van deze verslaglegging in De 

Senior. Belangstellenden kunnen stukken opvragen 

bij de secretaris. Ook de bestuurswisselingen van de 

afgelopen tijd zullen langs deze weg geformaliseerd 

worden. Eventuele bezwaren tegen een benoeming 

kunnen ingediend via de secretaris. 

 

Achtereenvolgens komen aan de orde: een terugblik 

op 2020, een korte toelichting op de financiën, en de 

bestuurswisselingen. De veranderingen in het be-

stuur zijn aangekondigd in 2020 en hebben feitelijk 

plaatsgevonden in 2021. Het bestuur grijpt deze ge-

legenheid aan om ze te formaliseren, aangezien het 

nog onduidelijk is op welk moment dit jaar de ALV 

2022 gehouden kan worden. 

 

Terugblik 2020 

 

Bestuurlijk  

De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:  

Voorzitter a.i.: Ton Donders. Hij leidt de vergade-

ringen, coördineert de werkzaamheden en vertegen-

woordigt de Vereniging bij officiële gelegenheden.  

Is lid van de Adviesraad Sociaal Domein, heeft zit-

ting in de provinciale werkgroep openbaar vervoer 

Zuid-Holland. Is actief binnen Stichting Welzijn met 

het project ‘Koffie en Administratie/Geldzaken’. Is 

bestuurslid van het nieuwbouwproject ThuisHuis 

Noordwijk.  

Secretaris: Henriette van der Gugten. Zij verstuurt 

uitnodigingen voor bestuursvergaderingen en Alge-

mene Ledenvergadering en is verantwoordelijk voor 

het maken van de notulen. Zij zorgt voor de algehele 

correspondentie. 

Penningmeester a.i.: Jan Hoek. Hij is verantwoor-

delijk voor de financiële zaken en exploitatiereke-

ning, het beheren van de kas en de bankrekening, het 

innen van contributie, het doen van betalingen, het 

maken van het financieel jaarverslag en hij bewaakt 

de begroting. 

Ledenadministrateur: Ton Ouwehand. Hij is ver-

antwoordelijk voor de ledenadministratie, de leden-

lijst en de leden- en vuurtorenpassen.  

Bestuurslid wonen en belastingadviseur: Cees 

Hamburger. Hij geeft advies op het gebied van wo-

nen en zorg. Hij vult op verzoek ook aangiften in-

komstenbelasting in. 

Bestuurslid activiteiten: Hennie Meeuwenberg-

Beijer en Aad Passchier. 

Bestuurslid bezoekersteam voor de kern Noord-

wijk Binnen: Hennie Meeuwenberg. 

Bestuurslid bezoekersteam voor de kern Noord-
wijk aan Zee: Aad Passchier. 

Het Dagelijks Bestuur was vertegenwoordigd     

in de volgende overlegorganen: 

Het overleg met de bonden KBO Noordwijk, KBO 
Noordwijkerhout, KBO De Zilk heette tot november 
2020 DBO (Drie Bonden Overleg). Daarin waren 
KBO Noordwijk, ANSV en PCOB Noordwijk verte-
genwoordigd. Na het beëindigen van de afdeling 
PCOB Noordwijk is gezocht naar een andere opzet 
en het realiseren van een samenwerkingsverband 
met statuten. Daarbij is advies gevraagd aan Notaris 
Kruis-Sweere.  
 
Dat heeft geresulteerd in het oprichten van de stich-
ting ‘Federatie Senioren-4-Noordwijk’, waarin KBO 
Noordwijk, KBO Noordwijkerhout, KBO De Zilk en 
ANSV vertegenwoordigd zijn. Het bestuur komt een 
keer per maand bijeen. ANSV wordt daarin verte-
genwoordigd door Ton Donders. 
 
ANSV is via Senioren-4-Noordwijk ook vertegen-
woordigd in Welzijn Noordwijk. 
 

Algemene Ledenvergadering 
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Het ANSV bestuur vergadert maandelijks op de 1e 
woensdag van de maand.  
Maandblad De Senior;  
Verschijnt 10 x per jaar. Dit jaar verschenen er 
maar 7. De redactie is in handen van Henriette van 
der Gugten en Cees Hamburger. 
Ledenadministratie   
Aantal leden per 1 januari 2020 698, 31 december 
2020 telden we 728 leden.  
Belastingservice   

Actieve belasting-invullers voor ANSV waren in 
2020: Dick van der Gugten, Cees Hamburger, Pie-
ter Verhoeven, Ton Ouwehand, Froukje Vriezema, 
Tiny van den Wollenberg, Harm Meijers en Wil 
Steenvoorden. 
 
In totaal zijn door de gezamenlijke Noordwijkse 
belastinginvullers, verenigd in de ‘Belasting invul-
ler voor en door senioren in Noordwijk’, 499 aan-
giftes verzorgd voor IB2019, inclusief  erfbelasting 
en F- en P-formulieren. Er zijn 60 formulieren inge-
vuld voor aanvraag of wijziging van huur- en zorg-
toeslag. 
 
Advies WMO en ISD 
Adviseurs in 2020: Ton Donders, Froukje Vrieze-
ma, Hennie Meeuwenberg, Tiny van den Wollen-
berg, Ton Ouwehand, Wil Steenvoorden en Cees 
Hamburger.  
 
Ook in 2020 is er regelmatig advies en ondersteu-
ning  gegeven ten aanzien van vraagstukken  met 
betrekking tot Sociaal Domein en aanvragen bij 
ISD. De vragen die gesteld werden, waren soms 
zeer complex en vergden veel tijd en inzet van de 
medewerkers. 
 

Financiën 2020 
De pandemie heeft ook een behoorlijke invloed ge-
had op het uitgavepatroon van de vereniging. Er 
zijn extra kosten gemaakt voor communicatie naar 
de leden over corona en er zijn Sint- en Kerstatten-
ties gekocht en bezorgd voor de leden. De Senior is 
3 keer niet verschenen wat heeft geleid tot minder 
productiekosten. Aan de inkomstenkant zijn aan de 
adverteerders in verband met de pandemie geen 
kosten in rekening gebracht. De gemeente Noord-
wijk heeft een subsidie verstrekt van €3250,-. On-
danks de afwijkingen ten opzichte van de goedge-
keurde begroting van 2020 zijn alles bij elkaar in-
komsten en uitgaven over het jaar in evenwicht en 
is er een positief resultaat van €189,25. Dit bedrag 
is toegevoegd aan het eigen vermogen. Op de ba-
lans is een voorziening opgenomen voor de viering 
van het lustrum. 
 
Bestuurswisselingen 2021 
Ton Donders heeft begin 2021 de definitieve benoe-
ming als voorzitter aanvaard. 
Henriëtte van der Gugten is in mei 2021 teruggetre-
den als secretaris en is per augustus opgevolgd 
door Chris Andree. 
Aad Passchier heeft in de loop van de zomer haar 
bestuurstaken wegens ziekte neergelegd en is tot 
ons grote verdriet op 7 oktober 2021 overleden. 
Jan Hoek is teruggetreden als penningmeester ad 
interim en is in december opgevolgd door Okker 
Parlevliet. 
Adje Mooijekind is in november toegetreden tot het 
bestuur als bestuurslid activiteiten. 
 
In de verschillende edities van De Senior is in 2021 
aandacht besteed aan de bestuurswisselingen. 
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Vrijwilliger in de spotlights 

 Nieuwe activiteit!! 

De ANSV heeft de beschikking over ongeveer 60 
vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zouden er 
geen activiteiten plaats kunnen vinden. Wij kunnen 
niet genoeg benadrukken hoe belangrijk zij zijn 
voor de organisatie!  
Dit keer maken wij kennis met Ria Verhoeven.  
 
Wie bent u? 
Ria Verhoeven, 75 jaar jong. Ik ben geboren en ge-
togen in Noordwijk. Mijn man is helaas overleden. 
En verder heb ik twee kinderen.  
 
Heeft u nog speciale hobby’s?  
Vrijwilligerswerk, op vakantie gaan, fietsen, puzze-
len en fröbelen.  
 
Wat voor werkzaamheden doet u voor de 
ANSV? 
Invaller voor het maandblad en ik verzorg met mijn 
collega’s achter de bar de bingomiddagen ook al 
toen het nog van de ANBO was. Ik wil geen vaste 
werkzaamheden, maar ik 
ben overal voor oproep-
baar.  
 
Hoe lang doet u dit al? 
Vanaf 1997 ben ik gast-
vrouw in Wieken en 
Trefpunt, dus nu zowat 
25 jaar.  
 
Waarom bent u vrijwil-
ligerswerk gaan doen? 
Doe ik om mensen een 
gezellige middag te be-
zorgen en daar haal ik zelf veel voldoening uit. Ook 
is het heel fijn om met leuke collega’s te werken. 
Helaas heb ik al wel vele collega’s verloren in de 
afgelopen jaren. Maar elke keer lukt het steeds weer 
om met plezier door te gaan. En de senioren zijn 
ons dankbaar hiervoor.  
Hoeveel tijd neemt het vrijwilligerswerk in be-
slag? 

Omdat ik ook bij an-
dere verenigingen 
veel vrijwilligers-
werk doe, neemt dat 
veel tijd in beslag. 
De verenigingen 
waar ik nog meer 
vrijwilligerswerk bij 
doe zijn; WSN, zo-
wat 25 jaar; voetbal 
Noordwijk, 36 jaar; 
Zonnebloem, 26 jaar; 
bridgeclub, 20 jaar; 
Oranjevereniging, 22 
jaar.  

Voor al mijn vrijwilligerswerk, heb ik in 2013 een 
lintje gekregen.  
 
Neemt u ook deel aan de activiteiten? 
Bij het sjoelen op woensdag en op maandag als Ton 
en Aart eten koken, ga ik eten. Want dat is gezelli-
ger dan alleen. Ook doe ik nog country-line-
dancing via de DBO.  
 
Heeft u nog sugges-
ties/tips en/of op-
merkingen? 
Graag zou ik de win-
kelmiddagen weer 
terug zien. Met zijn 
allen in een bus naar 
een leuke stad, om 
daar te winkelen.  
 
Met een doos bon-
bons nemen wij af-
scheid van deze dui-
zendpoot. We hopen 
dat ze nog een lange 
tijd met veel plezier 
voor de ANSV blijft  
“werken”.  

Ria kreeg in 2013 een  koninklijke 

onderscheiding uitgereikt door de 

burgemeester van Noordwijk 

Rad van Fortuin 
Rad van Fortuin wordt een nieuwe vaste activiteit. 
Een activiteit die elke twee maanden terug gaat ko-
men.  
In tegenstelling tot andere activiteiten zal het Rad 
van Fortuin niet alleen toegankelijk zijn voor le-
den, maar ook voor de zorgzame dochter, de vrien-
delijke buurman en andere introducés.  
 
De loten voor het Rad van Fortuin kosten € 1,- per  

stuk. Er zijn 100 nummers en per ronde zijn er 14 
prijzen te winnen. Wij zijn van plan 5 rondes per 
middag te spelen.  
 
Tijdens het spelen van het Rad van Fortuin kunt u 
ook poffertjes kopen.  
 
De datum voor de eerste middag is op zaterdag 19 
februari om 14.00 (onder voorbehoud). 
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Wat heb je nodig om een puzzel te maken? 
- Puzzelboek met balpen 
- Glas thee met chocolade 
- Of een wijntje 
 

Laat dat nou net het prijspakket van de maand december zijn.  
Tien mensen hebben de moeite genomen om de puzzel in te sturen. 
 
Dhr. Henk Boekeloo, een vrijwilliger, heeft de prijswinnaars getrok-
ken. De prijswinnaars zijn: 

1. Dhr. G. Beukers, Clusiusweg 
2. H.w. Lindhout, Zeekoet 
3. M. Klinkenberg, Losplaatsweg 

 
Doet u met de volgende woordzoeker, op deze pagina, mee? Er zijn wederom drie prijzen te winnen. De 
oplossing van de puzzel graag vóór 14 februari opsturen naar onderstaand adres.  
 
Trefpunt,  Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk 
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing 

Nieuwe Woordzoeker:  

 T T N N F L E P A K K E I Z U M I 

S H S T E A S P B S T O E T A A S 

E C C E E D U I R N T O Z S A N N 

K O H O S S E N O A B R K W A E R 

E T M T T R N L G R A E A D G M A 

I P I S E P L E K N R L S A R M B 

R O N S N A O V E R A L W T T O E 

A L K L B R A S L K E S A A E M P 

M O E A K L N A L U L V G R G R N 

S N N V A A B T T A M I E L I E K 

N A S A D N H E V U V N N N U V N 

A I F N E E L A Z C K A S K E G I 

D S C R M O N I A I R A N O E H M 

B E R A L R E F E E S T I R L N H 

L A M C A K E L A A Z F R A A I C 

N P L C D W E I L O R K E S T C S 

E D F L E E D N A V E D F L E E D 

Vervolg op pag. 17 
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© ruiterpuzzel.nl   

Elk woord bevat minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier. 

Vacature bank 

Correspondent  
Wij zijn op zoek naar een correspondent die beschikt over een vlotte pen en die verhalen van verschillen-
de mensen kan omzetten naar een leuk artikel!  
Interesse? Stuur een mail naar redactie@ansv.nu en wij nemen contact met u op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezocht 
De Senior is een blad vóór en dóór senioren. Wij komen graag in contact met mensen die bijzondere ver-
halen of hobby’s hebben en dit met ons willen delen. Denk bijvoorbeeld aan het sparen van olifanten, 
vingerhoedjes of het hebben van aparte huisdieren.  
Laat het ons weten middels een mail aan redactie@ansv.nu 

ALAAF 

BAL 

BALLON 

BAR 

BESTE 

BIER 

BOERENKIEL 

CAFE 

CARNAVALSOPTOCHT 

CARNAVALSSTOET 

CARNAVALSWAGEN 

DANS 

DANSEN 

DANSMARIEKES 

DE ELFDE VAN DE ELFDE 

DWEILORKEST 

FEEST 

FEESTEN 

FRAAI 

GEK 

GUL 

HOSSEN 

KLINKEN 

KROEG 

LAWAAI 

LOL 

LOS 

MAL 

MASKER 

MUZIEK 

MUZIEKKAPEL 

NAR 

NARRENBAL 

NEUS 

OPTOCHT 

OVERAL 

POLONAISE 

PRAALWAGEN 

PRINS 

SCHMINK 

SCHMINKEN 

SLEUTEL 

STOET 

STRAAT 

THEMA 

VERKLEDEN  

VERMOMMEN 

WAGENS 

ZAAL 

ZOT  

http://www.ruiterpuzzel.nl/
mailto:redactie@ansv.nu
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  

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. U kunt vanaf die datum contact     

opnemen met de vrijwillige belastinginvullers. 

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     

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 a.i. 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 
(vanaf 1 maart) 

Hans van der Hoeven 06-53632160 

Ouderenadviseurs Ton Donders 071-3614981 
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Activiteiten in februari en maart 

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

Wilt u weten of een activiteit doorgaat, neemt u dan contact op met de contactpersoon van 

die activiteit. 

Het Trefpunt fungeert op 14, 15 en 16 maart als stembureau. De activiteiten kunnen op die 

dagen geen doorgang vinden.  

 

Activiteit Dag Tijd/Plaats Feb Maart Contact 

Biljarten (comp.) di 
09.30 - 
12.00 
Wieken 

8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29 Cor Glasbergen 

Bingo do 
14.00 - 
16.00 
Trefpunt 

10 en 24 10 en 24 Edith Ouwehand 

Bloemschikken wo 
10.00 - 
11.30 
Trefpunt 

9 9 Edith Tinga 

Bowlen do 
14.00 - 
16.00 
Flamingo 

24 24 Tilly van Zuylen 

Haken en breien do 
10.00 - 
12.00 
Trefpunt 

10, 17, 
24 

3, 10, 17, 24, 
31 

Hennie Meeuwenberg 

Kaarten en meer ma 
14.00 - 
16.00 
Trefpunt 

7, 14, 21, 
28 

7, 21, 28 Melinda Meere 

Klaverjassen 
(comp.) 

wo 
13.30 - 
16.00 
Trefpunt 

9, 16, 23 2, 9, 23, 30 Trudie Stagge 

Koersbal wo 
13.30 - 
16.00 
Trefpunt 

9, 16, 23 2, 9, 23, 30 Greet van Beelen 

Lunch ma 
12.00 - 
13.30 
Trefpunt 

7, 14, 21, 
28 

7, 21, 28 Ton Donders 

Postzegel ruilbeurs wo 
13.30 - 
17.00 
Wieken 

  2 Hennie Meeuwenberg 

Sjoelen wo 
13.30 - 
16.00 
Trefpunt 

9, 16, 23 2, 9, 23, 30 Aart Mulder 


