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Colofon:
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en verschijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand maart 2022.
De volgende uitgave verschijnt op 28 maart 2022.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’, telnr. 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 28 maart vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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De foto’s in deze uitgave, van de activiteiten, zijn
gemaakt door Adje Mooijekind en Tineke Kaptein,
de overige foto’s door Coty Hamburger. Heeft u
ook leuke of mooie foto’s van b.v. ANSVactiviteiten? Stuur deze met uw naam per mail naar:
redactie@ansv.nu

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 maart 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.
Uit uitgaven van de Senior mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden overgenomen.

De redactie bestaat uit:
Adje Mooijekind, Chris Andree en Cees Hamburger

De uiterlijke inleverdata kopij voor ‘de Senior’ zijn:
voor april is dat 14 maart 2022, voor mei is dat 18 april en voor juni is
dat 16 mei.
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Vandaag zondag 20 februari wordt de laatste kopij
aangeleverd voor het maandblad van maart. Dan
wordt de kopij nog gelezen door Chris Andree en
Cees Hamburger. Vervolgens doet Cees de lay-out en
gaat daarna de drukker aan het werk. In het weekend
van 26 en 27 februari worden de bladen gesorteerd op
wijk. Hiervoor levert Ton Ouwehand de looplijsten
aan en Chris de stickers voor op de tasjes. Daarna
gaan de lopers (vrijwilligers ANSV) op stap om de
maandbladen bij u in de bus te bezorgen. Dit ritueel
herhaalt zich maandelijks, weer of geen weer. Het bestuur wil nogmaals alle vrijwilligers bedanken die dit
mogelijk maken zodat onze leden tijdig op de hoogte
gebracht worden van het verenigingsnieuws en de
maandelijkse activiteiten.

We merken dat de leden staan te trappelen om weer
aan activiteiten deel te nemen maar dat er toch lichte
belemmeringen zijn. Het dragen van een mondkapje
binnen in de ruimte en in grote groepen verblijven
schrikt de mensen nog een beetje af.
We hopen jullie in maart wanneer alle regels zijn opgeheven, weer te mogen ontmoeten bij de activiteiten.
Het bestuur gaat ervan uit gezien de versoepelingen
dat de Algemene Leden Vergadering op donderdag
14 april doorgaat. De ALV begint om 13.00 uur. U
bent hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda staat
in de volgende editie van De Senior. Na de ALV start
de PaasBingo.

Contributie
Waar we al een lange tijd op hoopten: “terug naar het Om niet in de maandelijkse herinneringen te vervallen
oude normaal“ begint eraan te komen. De krantenkop- heeft het bestuur besloten om bij het maandblad van
maart een brief mee te sturen met verzoek tot betaling.
pen namen al een voorschot: Heerlijk, alle regels
In de brief leest u hoe u het beste kunt betalen. Ook
weg of Het slot gaat van de samenleving. Maar
voorzichtigheid blijft geboden. Eind deze maand wor- stellen we u in de gelegenheid om op donderdag 10 en
den waarschijnlijk weer nieuwe versoepelingen aan- 24 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur contant te betalen.
gekondigd, waardoor we in maart weer terug zijn in
het “oude normaal “.
Activiteiten
Op dit moment wordt er binnen het bestuur volop van
In het maandblad van februari werden de eerste vergedachten gewisseld over het aanbieden van nieuwe
soepelingen aangekondigd, zodat we op maandag 7
activiteiten zoals: optreden muziekgezelschappen, befebruari voorzichtig konden starten met de activiteiten. Er waren nog wel een aantal verplichte maatrege- zoek grote winkelcentra, dagjes uit en het periodiek
organiseren van: Het Rad van Fortuin.
len zoals het dragen van een mondkapje tijdens het
lopen binnen de ruimte en bij binnenkomst de QRWij hopen jullie snel weer te ontmoeten.
code check.
Ton Donders voorzitter ANSV

BEWEGEN - WE MOGEN WEER
Nu de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ingegaan, is er weer een mogelijkheid om volop
aan uw conditie te werken. Niet alleen goed voor uw conditie, maar ook de sociale contacten kunnen
weer aangehaald worden.
Op sportpark Duinwetering worden de volgende activiteiten aangeboden:
> BeweegFIJN: bewegen voor senioren, afgestemd op ieders mogelijkheden. In principe een
buitenactiviteit, bij slecht weer in de sporthal.
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur, koffie vanaf 09.30 uur. Docent:
buurtsportcoach Remco Broekman
Deze activiteit is vooralsnog gratis
> Walking Football: voetballen voor senioren met aangepaste regels. Niet rennen, klein veld.
Voetbalachtergrond niet noodzakelijk.
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur, koffie vanaf 09.30 uur.
Enkele keren gratis kennismaking, daarna contributie.
Informatie over bovenstaande beweegactiviteiten bij: Leo Kruithof, 06-45891281
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Hier kan uw
‘advertentie’
worden geplaatst!
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Hobby’s en bijzondere verhalen !
De Senior is een blad vóór en dóór senioren. In het Bij de vereniging zijn complete werktekeningen
maandblad van februari hebben wij een oproep ge- verkrijgbaar.
daan dat wij graag in contact komen met mensen
die bijzondere verhalen of hobby’s hebben en die
Er komt veel
dit met ons willen delen.
improvisatie
bij kijken,
We werden getipt dat we maar eens contact op
maar dat
moesten nemen met dhr. Ben Kaptein, een model- maakt het juist
bouwer van het eerste uur. leuk.
Elk jaar is er
een tentoonBen was al van jongs af aan
stelling van de
gefascineerd door boten.
modelbouw op
Als klein kind was hij rede boerengelmatig te vinden in de
marktdag in museum Veldzicht.
haven van Rotterdam. Op
de KTS leerde hij gedetailleerd werken met verschil- Na vele schepen gemaakt te hebben, vond Ben zijn
lende materialen.
uitdaging in het namaken van het station van het
Toen hij eenmaal in Noord- smalspoormuseum te Valkenburg (Zuid-Holland).
wijk woonde, heeft hij zich
Dit heeft
aangesloten bij de modelhij net
bouwgroep van het Genootafgerond.
schap Oud Noordwijk. De
Ziet u het
huidige werkplaats is te vinden boven het museum
verschil
Veldzicht.
in bijgaande
foto’s?
Een modelschip bouwen is passie. Ben is begonnen
De ene
met het bouwen van bomschuiten. Als de bomfoto is
schuit af is, zit er ruim 1000 uur werk in. Nu kun je
het origineel en de andere foto is de replica.
natuurlijk een kant en klaar bouwpakket kopen,
maar laat een echte hobbyist dit maar niet horen.
We zijn Ben dankbaar dat we langs mochten komen en wensen hem nog veel plezier met zijn hobDe werkwijze vraagt de nodige voorbereidingen.
by.
Ben begint met het verzamelen van informatie. Bij
een bestaand object worden eerst voldoende foto’s
gemaakt, elk detail wordt dan
vastgelegd. Bronnen van informatie en inspiratie zijn internet, boeken of bibliotheken, net als een
museumbezoek en het maandblad
van de Nederlandse Vereniging
van Modelbouwers, De Modelbouwer.

Gezocht
Heeft u ook zo’n mooie hobby of een bijzonder verhaal dat u met ons wilt delen?
Laat het ons weten middels een mail aan redactie@ansv.nu
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Belastingaangifte inkomstenbelasting 2021
Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de
aangifte over 2021, ondanks de berichten dat
deze post gaat verdwijnen en de digitale Berichten box daarvoor in de plaats komt.
Maar uw belastinginvullers van de gezamenlijke lokale Ouderenbonden en Stichting
Welzijn Noordwijk zijn hier klaar voor en
kunnen ook dit jaar u weer helpen, niet alleen met uw aangifte inkomstenbelasting,
maar ook eventueel met uw huur- en zorgtoeslag. Deze vrijwilligers hebben hiervoor
een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal
gericht is op de eenvoudige belastingaangiften.

met een nieuwe machtigingscode. Deze code
heeft de belastinginvuller nodig om uw gegevens te downloaden en uw aangifte te doen.
Mocht u deze brief en/of nieuwe machtigingscode niet ontvangen hebben, dan vragen 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 worden uitgerekend wat u moet betalen of eventueel kunt terugkrijgen van de al ingehouden
en/of betaalde belasting en of u het correcte
bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitgeDeze service wordt door de belastinginvul- keerd hebt gekregen in 2021 en uitgekeerd
krijgt in 2022. Ook kan worden bekeken of u
lers tegen een kleine kostenvergoeding
(€15, -) verleend per adres. De doelgroep: in in aanmerking komt voor kwijtschelding geprincipe leden van de lokale Ouderenbonden meentebelasting en waterschapslasten.
en donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, met een jaarinkomen tot € 35.000
(alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/
De Belastinginvullers staan weer tot uw
samenwonenden.)
dienst en de volgende mensen kunt u bellen:
Voor de aanmelding vragen wij u ook dit
jaar rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met uw belastinginvuller uit onderstaande lijst. De aangifte gebeurt ook dit jaar
weer zoals het laatste jaar, hetgeen betekent,
veelal digitaal via telefonisch contact, en onder 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.

Pieter Verhoeven
Hans van der Hoeven
Wil Steenvoorden
Froukje Vriezema
Harm Meijers
Teun Meijvogel
Ton Ouwehand
Wil van Leeuwen

De volgende belastinginvullers nemen
geen nieuwe klanten meer aan:
Aad van der Meer
Cees Hamburger
Kees van Dam

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
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06 222 357 62
06 536 321 60
06 524 074 08
071 36 160 43
071 36 106 04
071 36 460 37
071 36 186 38
071 36 161 63

071 36 143 56
071 36 199 54
071 36 113 18
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Het is de laatste dag voor mijn vakantie
naar de sneeuw. Ik ben druk aan het opruimen en de medewerkers de laatste instructies aan het geven. Het lijkt alsof ik maanden wegga; het is maar 1,5 week maar ik
ben nu eenmaal een control-freak. Plotseling realiseer ik mij dat ik nog een column
moet schrijven. De deadline is immers
morgen. Vanwege de tijdsdruk besluit ik u
een verhaal te vertellen uit het tweede
boek van Johan Nebbeling "De nieuwe
geheimen van de notaris".

oordeeld voor poging tot moord op zijn
moeder? Mag die wel erven? De wet bepaalt namelijk dat een erfgenaam
'onwaardig' is om te erven als hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd tegenover zijn
erflater. Hij mag, is de gedachte achter
die bepaling, geen voordeel hebben van
zijn misdrijf. En een poging tot moord
maakt een erfgenaam zeker onwaardig.

Omdat ik niet kan afgaan op de verklaring
van de buurvrouw, moet ik uitzoeken of
het klopt wat ze zegt. Op de website rechtspraak.nl die alle rechterlijke uitspraken
publiceert, vind ik een vonnis dat betrekking op hem kan hebben. Alle vonnissen
op de website zijn geanonimiseerd, dus
vraag ik bij de strafgriffie van de betreffende rechtbank het complete vonnis op.
En inderdaad, de veroordeelde is de zoon
van mevrouw De S.

'Alles moet naar hem als ik dood ben' zegt
mevrouw De S., een alleenstaande oudere
dame met één zoon. Ze heeft me naar het
ziekenhuis laten komen omdat ze haar einde voelt naderen en haar testament wil
opmaken. Veel bezit heeft ze niet. Maar
het beetje geld dat ze heeft, moet naar
haar zoon. 'Hij is niet altijd goed voor me
geweest, maar het is en blijft mijn jongen'.
Ik zie haar nog een keer als ze het testament, opgelucht dat alles is geregeld, op
haar ziekbed ondertekent.

Ik heb zoiets niet eerder bij de hand gehad
en vraag een deskundige van de beroepsvereniging, de KNB, om advies. Hij wijst
mij op een wettekst die zegt dat de onwaardigheid van de erfgenaam vervalt als
de erflater hem zijn misdrijf 'op ondubbelzinnige wijze heeft vergeven.' Maar
wanneer is er sprake van
'ondubbelzinnige vergeving'?

Een paar weken later meldt zich haar
buurvrouw: mevrouw De S. is overleden
en de buurvrouw is de executeur van de
nalatenschap. De buurvrouw weet dat mevrouw De S. haar zoon tot erfgenaam
heeft benoemd. maar ze heeft geen goed
woord voor hem over.

De erflater hoeft dat niet uit te spreken,
weet de KNB-deskundige. Vergeving kan
ook tot uiting komen in gedrag. Bijvoorbeeld doordat de erflater de onwaardige
erfgenaam na diens snode daad toch in
het testament heeft opgenomen. Precies
zoals mevrouw De S. heeft gedaan.

De man, vertelt ze, zit in een tbs-kliniek
vanwege de zware mishandeling van zijn
ex-vrouw. 'Het is een echte rotzak. Een
paar jaar geleden heeft hij zelfs geprobeerd zijn moeder te vermoorden. Daar is
hij ook de gevangenis voor ingegaan.'

De zoon van mevrouw De S. kan dus erven. Hij is niet onwaardig. Althans, juridisch gezien.

Bij die schokkende uitspraak gaan bij mij
alarmbellen rinkelen. Een zoon die is ver-

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) – ckruis@notariskruissweere.nl – 071-3640100
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Activiteiten voor het voetlicht – ‘Sjoelen’

Elke woensdag staat de activiteit ‘sjoelen’ op het programma. Gemiddeld zijn er zes mensen per sjoelbak aan het sjoelen.
Aart Mulder, die de activiteit coördineert, vertelde het volgende:
“Een sjoelbak moet glad zijn, zodat je met een lichte gooi de schijven
door een gat laat schuiven. Vele sjoelers gooien te hard, waardoor de
schijf terug komt. De schijf wordt dan als gespeeld beschouwd.
Er kan gesjoeld worden met 30 schijven, zijn er veel deelnemers kan
dat ook met 20 schijven.
Is de schijf nog niet volledig binnen, dan wordt er met een schijflatje
(of zoals wij dat doen, met onze vinger) gekeken of de schijf naar
binnen glijdt.
De puntentelling is als volgt: elk vak heeft één, twee, drie of vier
punten. Ligt er in elk vak één schijf, dan worden in plaats van tien,
twintig punten genoteerd.
Als je 120 punten hebt gehaald, is
dat zeer goed.
Het maximum aantal punten is 148,
dit zijn zeven schijven per vak. Te weten: 7 x 20 is 140 punten en twee
schijven op de vier.
Dit is zeldzaam, maar de 120 punten heb ik vele keren gezien de laatste jaren.
Na drie beurten tellen we de punten op en drinken we koffie. Dan doen
we weer drie beurten met zijn allen”.
De puntentelling worden iedere week bewaard en aan het einde van
het sjoelseizoen worden er prijzen uitgereikt.
Sjoelen is een behendigheidsspel, maar de gezelligheid is misschien
wel het allerbelangrijkste. Veel deelnemers kijken er elke woensdag
naar uit om te gaan sjoelen, zoals mevrouw Greet Heemskerk en mevrouw Dien Vink, met haar 90 jaar trots de oudste deelnemer.

RAD VAN FORTUIN
Op zaterdag 19 februari jl. ging een nieuwe activiteit van start, het rad van
Fortuin. Adje Mooijekind had met haar vrijwilligers een prachtige prijzentafel opgebouwd. Kosten nog moeite waren gespaard om deze nieuwe activiteit te laten slagen. Ondanks de vooraankondiging in het maandblad viel
de opkomst wat tegen. Het weer en de verwachte weersvoorspellingen kunnen daar debet aan zijn.
Er werden door de spelleidster Adje vijf rondes gedraaid met tussendoor de mogelijkheid om wat te gebruiken en met elkaar bij te kletsen .De meesten aanwezigen hadden een prijs. Een van onze leden - ik zal
haar naam hier niet noemen - ging met zoveel prijzen naar huis dat er extra tassen geregeld moesten worden.
Dat er ook wat mis kon gaan bleek in de laatste ronde. Per ongeluk was er opdracht gegeven om de lootjes
in de prullenbak te gooien??? In de pauzes kon men niet alleen genieten van een drankje maar was er ook
de mogelijkheid om poffertjes te eten. De sfeer was geweldig en er werd regelmatig gevraagd om dit
maandelijks te doen.
Het bestuur heeft besloten om als experiment deze nieuwe activiteit in 2022, tweemaandelijks te organiseren en dan te evalueren.
11
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Vrijwilliger in de spotlights
Mijn naam is Wil Steenvoorden, een geboren en getogen
Noordwijker (-binder).
Ik ben 4 jaar geleden gestopt met werken. Ik heb een financiële opleiding en heb 30 jaar bij een bank gewerkt.
Omdat ik mij graag wilde gaan inzetten om mensen te helpen
met hun financiën, heb ik 4 jaar geleden contact gezocht met
Stichting Welzijn. Via via ben ik in contact gekomen met een
groep vrijwilligers die namens de Stichting Welzijn en de ouderenbonden mensen helpen met het invullen van hun belastingaangifte inkomstenbelasting, de bekende blauwe enveloppe. Ook help ik mensen met hun huur- en/of zorgtoeslag.

Bron: Shutterstock

Veel ouderen hebben hulp nodig met de belastingpapieren, vooral omdat de aangifte is gedigitaliseerd (via computer). De meeste van mijn klanten hebben geen computer
en/of te weinig verstand van belastingen en kunnen daarom de aangifte niet invullen.
Er zijn in Noordwijk 11 vrijwilligers die de ouderen helpen bij hun aangifte. In februari komt deze groep 1 dag bij
elkaar voor een bijscholing welke wordt verzorgd door
een belastingexpert. Ik hou mijn kennis over belastingen
ook op peil via internet en financiële tijdschriften.

Ik heb ongeveer 50 klanten die ik bij voorkeur persoonlijk thuis bezoek in de maanden maart of april. Elk
bezoek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Ter plaatse wordt de aangifte digitaal ingevuld en er wordt direct uitgerekend hoeveel belasting de klant terug krijgt of moet betalen. Het spreekt voor zich dat er sprake is van
volledige geheimhouding. De vertrouwensband met de klant is heel belangrijk.
Dit vrijwilligerswerk doe ik heel graag
en dit geeft heel veel voldoening. De
klanten zijn heel blij en opgelucht als
de aangifte weer is afgerond, temeer
omdat er meestal sprake is van een belasting teruggave.
Ik hoop daarom dit werk nog vele jaren
te mogen doen.
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Energieadvies van energiecoaches
De laatste maanden wordt u voortdurend gewaarschuwd voor de enorme stijgingen van de elektraen gasprijzen de komende periode. De gemeente
Noordwijk heeft vrijwillige energiecoaches die kosteloos voor u klaar staan om mee te denken hoe u
uw energieverbruik kunt verminderen.
Energiecoaches zijn deskundige vrijwilligers die
mede-inwoners informeren over energiebesparing.
Een energiecoach kijkt bijvoorbeeld samen met u
naar uw energierekening en helpt u met tips om
energie te besparen. De energiecoach kijkt naar
kleine maatregelen en dingen die u zelf kunt doen,
zoals een thermostaat zo goed mogelijk instellen of
geeft u tips hoe u uw grote apparaten zoals de wasof afwasmachine zo zuinig mogelijk kunt gebruiken.
Maar de energiecoach kan ook meedenken over

welke grotere (investerings)maatregelen passend
zouden zijn bij uw woning en uw leefstijl. Hij of zij
kan advies geven met welke maatregelen u het beste
kan starten en waar u mogelijk nog even moet
wachten.
Heeft u geen concrete vraag maar bent wel benieuwd of u nog wat zou kunnen verbeteren? Ook
dan is de energiecoach iets voor u.
Afspraak maken:
Dit kan online : (https://www.bespaarafspraak.nl/
noordwijk/)
Heeft u geen internet, dan kunt u een briefje in de
postbus van het Trefpunt of de Wieken doen, onder
vermelding van energie en uw naam en adres en wij
zorgen er dan voor dat de lokale energiecoach contact met u opneemt.
Voor informatie: Ton Donders 06-17618703
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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 vrijwilliger) vermeerderd met de eventuele parkeerkosten. De onkostenvergoeding betaalt u na de rit aan de vrijwilliger.
15

Wat heb je nodig om een puzzel te maken?
- Puzzelboek met balpen
- Koffie; om goed na te kunnen denken
- En na afloop een advocaatje met slagroom
Laat dat nou net het prijspakket van de maand maart zijn.
De puzzel van de maand februari werd als moeilijk ervaren. Het aantal inzendingen is hierdoor waarschijnlijk minder.
Mevrouw Ada Korbee heeft haar kaartspel onderbroken om de prijswinnaars te
trekken, waarvoor dank!
De prijswinnaars zijn:
J. Helbig, Wassenaarsestraat
T. van Zuijlen, Thijs van der Lindenstraat
M. Jansson, Derk Bolhuisstraat
Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen te
winnen. De oplossing van de puzzel graag vóór 17 maart opsturen naar onderstaand adres:
Trefpunt, Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing
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Elk woord bevat minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Veel puzzelplezier!
APRIL

LENTEGEUR

VOORJAARSBLOEM

BIJ

LENTEGEVOEL

VOORJAARSBUI

BLOEI

LENTEMAAND

VOORJAARSMODE

BLOEM

LENTEWEER

VOORJAARSMOEHEID

BOERENZWALUW

LENTEZANG

WARM

DAUW

LENTEZON

WEI

EGEL

LEVEN

WEIDE

GEEL

MALS

ZONLICHT

GROEN

MEI

ZONNEN

JUNI

NARCIS

ZWALUW

KIKKERDRIL

NESTELEN

ZWERK

KLAVER

SCHOONMAAK

ZWOEL

KOELEN

SLAK

KROKUS

TUIN

KWAKEN

TULP

LAMMETJE

TULPEN

LENTE

VIOOLTJE

LENTEAVOND

VOORJAAR

Vacature bank
Correspondent
Wij zijn op zoek naar een correspondent die beschikt over een vlotte pen en die verhalen van verschillende mensen kan omzetten naar een leuk artikel!

Bezorger
Wij zijn op zoek naar een bezorger die eens per maand de Senior wil bezorgen in de volgende wijken:
24 adressen in Groot Hoogwaak
10 adressen in de buurt van de Ludolph Berkemeierstraat
23 adressen in de buurt van de Clusiusweg
11 adressen in de Huis ter Duinstraat en de Zuid
Interesse? Stuur een mail naar redactie@ansv.nu en wij nemen contact met u op.
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Huisontruiming Bollenstreek
Bedrijfsontruiming
Spoedontruiming
www.huisontruimingbollenstreek.nl
info@huisontruimingbollenstreek.nl

06 124 521 27
Buitenkaag
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur
Dagelijks bestuur
Voorzitter

Ton Donders

Secretaris

Chris Andree

Penningmeester

Okker Parlevliet

071-3614981
ton.donders@casema.nl
06-27058470
ansv.secretaris@gmail.com
06-53553710
oparlevliet@gmail.com

Bestuursleden
Bezoekersteam Noordwijk
Binnen
Bezoekersteam Noordwijk a/
Zee
Wonen
Ledenadministratie

Hennie MeeuwenbergBeijer
Adje Mooijekind

Activiteiten

Adje Mooijekind

Adviesraad Sociaal Domein

Ton Donders

Vacature
Ton Ouwehand

071-3614198
henniemeeuwenberg@gmail.com
071-3615046
adjemooijekind@icloud.com

071-3618638
ledenadministratie@ansv.nu
071-3615046
adjemooijekind@icloud.com
071-3614981
ton.donders@casema.nl

Communicatie
Maandblad De Senior
Website ANSV
Facebook

Cees Hamburger
Cees Hamburger
Coty Hamburger

redactie@ansv.nu
www.ansv.nu
ANSV Noordwijk

Hans van der Hoeven

06-53632160

Ton Donders

071-3614981

Ondersteuning
Belastinginvullers
(vanaf 1 maart)
Ouderenadviseurs

Inkomstenbelasting IB2021
De gegevens van de aangifte 2021 zijn vanaf 1 maart bekend.
U kunt vanaf die datum contact opnemen met de vrijwillige belastinginvullers.
Zie ook het artikel op bladzijde 7.

Lidmaatschap ANSV
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €20,00 per persoon, inclusief de vuurtorenpas. Is uw partner ook lid, dan betaalt deze €10,00. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer 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 lidmaatschapsnummer.
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
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Activiteiten in maart en april
Activiteit

Dag

Biljarten (comp.)

di

Bingo

do

Bloemschikken

wo

Bowlen

do

Haken en breien

do

Kaarten en meer ma
Klaverjassen
(comp.)

wo

Koersbal

wo

Lunch

ma

Postzegel ruilbeurs

wo

Rad van fortuin

zat

Sjoelen

wo

Tijd/Plaats
09.30 - 12.00
Wieken
14.00 - 16.00
Trefpunt
10.00 - 11.30
Trefpunt
14.00 - 16.00
Flamingo
10.00 - 12.00
Trefpunt
14.00 - 16.00
Trefpunt
13.30 - 16.00
Trefpunt
13.30 - 16.00
Trefpunt
12.00 - 13.30
Trefpunt
13.30 - 17.00
Wieken
14.00 – 17.00
Trefpunt
13.30 - 16.00
Trefpunt

Maart

April

Contact

1, 8, 22, 29

5,12, 19, 26

10, 24

14 (Paas), 28 Edith Ouwehand

9

13

Edith Tinga

24

21

Tilly van Zuylen

3, 10, 17,
24, 31

7, 14, 21, 28

Hennie Meeuwenberg

7, 21, 28

4, 11, 25

Melinda Meere

2, 9, 23, 30

6, 13, 20

Trudie Stagge

2, 9, 23, 30

6, 13, 20

Greet van Beelen

7, 21, 28

4, 11, 25

Ton Donders

2

6

Hennie Meeuwenberg

16

Adje Mooijekind

6, 13, 20

Aart Mulder

2, 9, 23, 30

Cor Glasbergen

NB Alle activiteiten staan ingepland onder het voorbehoud van de corona maatregelen.
Naar verwachting zijn er geen beperkingen meer.
Het Trefpunt en de Wieken zijn stembureau op 14, 15 en 16 maart. Er zijn dan geen activiteiten.
Er zijn ook geen activiteiten op 2e Paasdag (18 april) en Koningsdag (27 april).
Bijzondere activiteiten:
De Algemene Ledenvergadering (ALV) begint op 14 april om 13.00 uur. Aansluitend volgt de Paasbingo.
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