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mail jeugd: opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com
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website: www.bsv-west.nl

2020
Editie oktober

ZZPadministratie
voor zzp’ers en freelancers
Wij verzorgen jouw complete administratie al voor €500*,- per jaar, inclusief
alle belastingaangiften.
Je kunt zelf aangeven hoe wij jou administratie zullen verwerken: op de traditionele
manier (je stuurt je administratie naar ons op) of via de hypermoderne manier via onze
app!
Met onze app kun je jouw administratie overal inzien en facturen/bonnen met je
smartphone uploaden. Het is zelfs mogelijk om een factuur te maken en te versturen met
je smartphone. Benieuwd naar je belastingaangiften? Ook deze staan net als andere
documenten in de app. En bij vragen over je administratie stuur je gemakkelijk een
berichtje via de app. Zo heb je je administratie altijd bij de hand!

◘
O◘
offline pakket
Aangifte/correctie
Omzetbelasting
Aangifte inkomstenbelasting
Complete invoer van
Boekhouding
Opstellen van de jaarrekening

◘◘

◘◘◘

online basic

online plus

Verwerking administratie
Aangifte/correctie
omzetbelasting
Aangifte inkomstenbelasting
Opstellen van de jaarrekening
Externe controle
Overal online en mobiel inzage
in de administratie met de app

Verwerking administratie
1x per jaar

€ 500,- per jaar

€ 65,- per
verwerkte maand

Inclusief basic pakket
Gratis factuurprogramma
Gratis tankpas*
Overal online en mobiel inzage
in de administratie met de app
•Bij opzegging binnen een jaar
wordt de tankpas verrekend.
De vermelde prijzen zijn ex BTW

€ 85,- per
verwerkte maand

Benieuwd naar onze werkwijze? Bekijk het filmpje op onze website!

Melkpad 10
4201HN Gorinchem
0183-630122
info@zzp-administratiekantoor.nl

www.zzp-administratiekantoor.nl

Dagelijks bestuur en bestuursleden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

: Tamara van Iperen
: Nathan van Dijk
: Sjane
: Pascal Tulp
: Lilianne Lankhorst
: Jeamina Lourens

Mail jeugd

: opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com

Clubgebouw
Verhuur gebouw
Activiteiten:

: Henri Knapstraat 44
:Tamara van Iperen

Kaartclub
Seniorensoos
Westerblieken

: Henk van Veen
: Toos Weterings
: Marleen Bruysten

Henri Knapstraat 28

06-21895609
06-46455035
06-45542367
06-12044934
06-37560184

4207PG GORINCHEM

0183-629656
06-21895609

0183-629240
0183-625809
06-14885679

Clubkrant:
Redactie clubkrant
Bezorging clubkrant

: Nathan van Dijk
:
,,

Henri Knapstraat 28
,,

06-46455035
,,

Kopij voor de clubkrant kan ook naar: bsvwestleden@hotmail.com
Kopij voor de clubkrant uiterlijk inleveren op 3e woensdag van de maand.

Lidmaatschap:
ABN AMRO

rekeningnummer: NL 45 ABNA 0594016304

Gezinslidmaatschap bedraagt €27,00 per kalenderjaar (1 jan. t/m 31 dec.) incl. kinderen t/m 17 jaar.
Senioren lidmaatschap (voor leden van 65 jaar en ouder die minimaal 5 jaar lid zijn) bedraagt €11,50
per kalenderjaar (1 jan. t/m 31 dec.).
U kunt ook donateur worden (u heeft dan geen recht op deelname aan activiteiten) voor €11,50 per
kalender jaar.
In het jaar van inschrijving betaalt u de verschuldigde contributie via uw bank, voor de betaling van
uw lidmaatschap in de volgende jaren ontvangt u jaarlijks een rekening.
!! LET OP !! Als u na 31 maart lid wenst te worden betaald u contant. En u betaald dan vanaf het
kwartaal dat u lid wordt en het kalenderjaar daarna.

De herfst is op het moment dat ik dit schrijft in
aantocht.
We zijn langzaam maar zeker weer opgestart in het
buurthuis.
De eerste activiteiten voor jong en oud zijn achter
de rug en wat was het weer reuze gezellig.
Er is door jong en oud heerlijk gesmikkeld van de
heerlijke pannenkoeken en ook de vossenjacht was
geslaagd. Dank aan iedereen die dit heeft mogelijk
gemaakt.
Ook de seniorensoos is weer gestart waarbij iedereen blij was elkaar weer te zien en te
spreken.
Er staan weer leuke activiteiten gepland voor de komende weken en maanden.
In november gaan we in aangepaste vorm weer van start met de BINGO voor jong en
oud.
In verband met corona hebben we maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
daarom wordt er 2 maanden achter elkaar een bingo georganiseerd zodat iedereen kans
heeft om mee te komen spelen.
Opgeven is verplicht en VOL = VOL.
We willen iedereen met klem vragen om de regels, die gelden in het gebouw i.v.m.
corona, na te leven.
Zo zorgen we er samen voor dat de activiteiten georganiseerd kunnen blijven worden!
Ook zijn we met de gemeente in overleg over de speeltuin en het trapveldje om te kijken
wat voor moois we hier van kunnen maken.
Zodra er meer over bekend is laten we u dit natuurlijk weten.
Verder blijven we op zoek naar vrijwilligers voor diverse klusjes/hulp bij
activiteiten/schoonmaak.
Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wil je meer informatie over een vrijwilligersfunctie vraag het dan gerust even aan een
van de bestuursleden!

Groet het bestuur.

Schoonhouden van ons clubgebouw

Ons clubgebouw moet
regelmatig worden
schoongemaakt,
wil u daarbij helpen?

Alle hulp is
welkom.

Donderdag 8 oktober ( 16:00- 19:00 uur)

Eet u weer mee?
Pak een stoel en schuif aan bij
BSV West.
We drinken eerst gezellig een
bakje koffie of thee en daarna
staat er chinees op het menu.
Alle leden vanaf 55+ zijn
welkom, maar wil u wel graag
reserveren?
Kosten zijn: 7,50 euro.
U kunt reserveren bij: Nathan,
Lilianne of Jeamina.
(Graag uw reservering doorgeven voor maandag 5 oktober)

Zaterdag 10 oktober (15:00-17:00 uur)
Pak je hengel en je schepnet en probeer de meeste vis te vangen.
We loten om 15:00 uur voor een plaats en daarna kan de wedstrijd
beginnen.
Om 16:30 uur keren we terug naar het
clubhuis en kijken we wie de eerste prijs
heeft gewonnen.
Iedereen (t/m 15 jaar) die lid is, is
welkom. Graag wel even opgeven. Dit
kan bij Tamara, Lilianne of Jeamina

Autobedrijf

Van der Stelt
Reparatie & onderhoud
Verkoop gebruikt & nieuw
Buys Ballotstraat 11
4207HT Gorinchem
email: autobedrijfstelt@casema.nl
www.autostelt.nl

Tel. 0183-563298
Fax. 0183-563819

Woensdag 14 oktober (19:30 – 22:30 uur)
Na een periode van (verplicht) thuiszitten organiseren we
vanavond een creatieve avond voor leden (vanaf 16 jaar).
We gaan een mozaïek kunstwerk maken.
Nog nooit gedaan of niet zo
creatief? Helemaal niet erg. Er is
hulp aanwezig.
U kunt kiezen uit een schaal, dier of een spiegel.
De kosten zijn: 15 euro
U kunt aanmelden bij: Tamara of Jeamina

Verhalen over 2e West
In de begin jaren 20 van de vorige eeuw werden woningen gebouwd ten westen van Gorinchem.
Deze woningen waren bestemd voor inwoners met een lag inkomen. De ontstaande wijk kreeg de
naam 2e West. Omdat de straten waren vernoemd naar eilanden van de Indische Archipel, werd
ook wel gesproken over de “Indische Buurt”.
In 1994 werd deze woonwijk gesloopt en vertrokken de bewoners naar elders. Maar wat bleef
waren herinneringen aan die gezellige woonwijk.
Voormalige bewoner Gerard van Brakel heeft een verhalenbundel geschreven over het dagelijkse
in de jaren 50/60 toen hij daar zelf woonde.
Barry van Baalen heeft de verhalen voorzien van de illustraties en foto’s.
Een ieder die in het bezit wil komen van deze verhalenbundel kan deze bestellen bij, Gerard van
Brakel.

Bestellen
Door overmaking van €5, - via IBAN NL12 INGB 0002 1839 53 t.n.v. G. Brakel te Leerdam komt u in
het bezit van de verhalen over 2e West.
Bij het overmaken van het verschuldigde bedrag moet u wel uw mailadres vermelden. Na
ontvangst van het verschuldigde bedrag, ontvangt u de verhalen via uw mailadres.
Belangstellende die niet de beschikking van een mailadres hebben, kunnen de verhalen via hun
huisadres ontvangen. Voor bestelling op uw huisadres is €10, - verschuldigd i.v.m. portokosten. Bij
het overmaken moet u dan wel uw adresgegevens vermelden. . Na ontvangst van het
verschuldigde bedrag, ontvangt u de verhalen via uw huisadres.

Info
Gerard van Brakel
Sperwerlaan 79
4143 AN LEERDAM

e-mail: gerardvanbrakel@live.nl
0345-610460
06-22357805

Zaterdag 24 oktober (13:30-15:00 uur)
We gaan knutselen voor
Halloween.
Kom jij ook een mooi
masker maken?
Iedereen (t/m 16 jaar)
die lid is, is van harte
welkom.
Graag wel even opgeven.
Dit kan bij Tamara of Jeamina.

Zaterdag 24 oktober (16:00-18:30 uur)
Ons clubhuis is open voor
alle leeftijden.
Komt gezellig een potje
darten, een spelletje spelen
of gewoon een praatje
maken aan de bar.
De kinderen heerlijk in de
speeltuin .

De keuken is alleen
geopend voor afhaal.

Zaterdag 31 oktober (18:00/19:00-….)

Vanavond vieren we Halloween.
De kinderen t/m 7 jaar (leden) verzamelen om 18:00 uur
bij het clubgebouw.
De kinderen vanaf 8 jaar (leden)
verzamelen om 19:00 uur bij het
clubgebouw.
Ook dit jaar is er weer en prijs voor het mooiste Halloween kostuum.

Oproep Oproep Oproep Oproep!!!!
Op zaterdag 31 oktober vieren wij Halloween met de kinderen.

Mogen ze bij u aanbellen?

i.v.m. de coronaregels bellen alleen de
kinderen bij u aan.
De ouders blijven op gepaste afstand.
Mogen ze bij u aanbellen laat dit dan even
weten aan:
Jeamina: 06-37560184
Tamara:
06-21895609
of via
opgevenbsvwestjeugd@hotmail.com

Zaterdag 7 november (14:00- 15:30 uur)
De bingoballen gaan weer rollen.
Er zijn leuke prijzen en
iedereen gaat naar huis met
een prijs!
Een bingoboekje kost 5 euro.
Alle kinderen t/m 15 jaar die
lid zijn, zijn van harte welkom.
Geef jezelf op vóór 5
november bij: Tamara, Lilianne
of Jeamina.
Papa, mama, opa of oma zijn
natuurlijk welkom om de
kinderen te helpen.
Wel graag maar 1 volwassenen per huisgezin en graag opgeven bij aanmelding.

Zaterdag 7 november (20:00 uur)
De bingoballen gaan eindelijk weer rollen voor de leden (vanaf 16 jaar).
Een bingoboekje kost 10 euro
We spelen in totaal 6 rondes (incl. de hoofdprijs).

Helaas door alle coronaregels hebben we maar een beperkt aantal plaatsen
voor de bingo dus geef u snel op bij: Nathan, Tamara of Jeamina

Let op: VOL = VOL

Donderdag 12 november (16:00-19:00 uur)
Eet u weer mee?
Pak een stoel en schuif aan bij “BSV West”.
We drinken eerst gezellig een bakje koffie
of thee en daarna eten we Fish and chips.
Als afsluiting maken wij natuurlijk een
heerlijk toetje.
Alle leden vanaf 55+ zijn welkom, maar wil
u wel graag even reserveren?
Kosten zijn: 6 euro
U kunt tot 7 november reserveren bij: Nathan, Lilianne of Jeamina

Mitra drankenspeciaalzaak
Zonneveld
De Linie 30
(Winkelcentrum Hoog Dalem)
4208 DE Gorinchem
www.mitra.nl
email: gorinchem@mitra.nl
tel: 0183-746660
Dé drankenspecialist van Gorinchem!
Volg ons op:
Facebook Mitra Gorinchem / Mitra bierwinkel

Zaterdag 14 november (17:00-19:00 uur)
Pietenfeest!!
Kom je ook op ons pietenfeest?
Alle kinderen (alleen leden) t/m 7 jaar zijn
uitgenodigd op het feest van Piet.
We gaan knutselen en dansen, eten iets
lekkers en misschien komt Piet ons nog
wel verblijden met een bezoek.
Jij komt toch ook?
Graag wel even aanmelden voor 11 november bij Tamara, Lilianne of Jeamina

Zaterdag 28 november (10:30-12:00 uur)
Zie ginds komt de stoomboot……………………………….
Zaterdag 28 november hopen wij
Sinterklaas te mogen ontvangen in
ons clubhuis.
Alle kindjes (alleen leden) t/m 7 jaar
zijn uitgenodigd.
Jij komt toch ook?
Speciaal voor de papa’s en mama’s!!
Als uw kind graag iets wil vertellen of
iets wil laten zien aan Sinterklaas dan
horen wij dit graag.
Ook papa’s en mama’s zijn welkom,
maar wel graag even doorgeven.

U moet uw kind/eren wel uiterlijk 14 november opgeven bij
Tamara, Lilianne of Jeamina.

Activiteiten kalender clubkrant oktober 2020
Datum:

Activiteit:

Tijd:

Locatie:

Leeftijd:

08 okt.
10 okt.
14 okt.
24 okt.
31 okt.

Eet u weer mee? 55+
Viswedstrijd voor de jeugd
Creative avond
Knutselen voor Halloween
Halloween feest

gebouw
water
gebouw
gebouw
gebouw

07 nov.
07 nov.
12 nov.
14 nov.
28 nov.

Kinderbingo
Bingo
Eet u weer mee? 55+
Pietenfeest
Sinterklaasfeest

16:00 uur
15:00 uur
19:30 uur
13:30 uur
18:00 uur
19:00 uur
14:00 uur
20:00 uur
16:00 uur
17:00 uur
10:30 uur

55+
t/m 15 jaar
vanaf 16 jaar
t/m 15 jaar
t/m 7 jaar
vanaf 7 jaar
t/m 15 jaar
vanaf 16 jaar
55+
t/m 7 jaar
t/m 7 jaar

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

Alle activiteiten zijn alleen voor leden, dus opa’s en oma’s als u komt met
kleinkinderen moeten deze zelf wel lid zijn.
!!! Op de laatste zaterdag van de maand, m.u.v. oktober dan de 24e, is de
keuken open van 16:30 uur tot 18:30 uur, alleen afhalen !!!

“Ook wij moeten ons houden aan de door instanties
opgelegde regels.
Dus rekenen wij ook op u dat u zich aan deze regels houd,
voor u zelf maar ook voor de mensen in uw omgeving”.

