
  

Het maandblad voor  

Senioren in  

Noordwijk en omstreken 

december 2022 - januari 2023 

 



2 

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 2022 en januari 2023. 

De volgende uitgave verschijnt op 30 januari 2023.                                                                                                              

Lay out: redactie ‘De Senior’. 

Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’, telnr. 06 20 798 420  

De redactie bestaat uit:  

Adje Mooijekind, Chris Andree en Cees Hamburger                                                                                               

De uiterste inleverdatum voor kopij voor ‘De Senior’ van februari is 

maandag 16 januari                                                                                                

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

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 30 januari vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.  

Kopij voor ‘De Senior’? Altijd welkom, met en zonder foto’s of illustraties 

De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende 

nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden voor 16 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.                                                                                                                     
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Kerstwens voor 2023 

Vertrouwen en Geluk, Liefde en Verdraagzaamheid is de kreet vandaag de dag 
Sommigen volgen dit heel makkelijk op met een lach 
De wereld is vaak oneerlijk en zwaar verrot 
We maken elkaar maar al te graag kapot 
Maar met Liefde en vooral Vertrouwen 
Kunnen we het met elkaar wel uithouden 
 
Er is zoveel haat en nijd heden ten dage nog steeds op aarde 
En mensen vergeten vaak hun normen en waarden 
Ook in veel families is er vaak ruzie en misverstanden 
We dragen elkaar vaak allang niet meer op handen 
We moeten ook eindelijk eens leren 
Dat je andermans leven niet kan regisseren 
Leven en laten even is een groot goed 
Doe je dat, dan komt alles goed 
 
Laten we het 2023 eens proberen anders te doen 
Vertrouwen  blijven houden en het eens afdoen met een zoen 
Er zijn zoveel mensen 
Die uit gewoonte een ander al het goede wensen 
Dan komt er nog wel eens echt vrede op aarde 
Dit is een diep gemeende hartenkreet 
Bespaart elkaar in 2023 eens veel leed 

 

Van de bestuurstafel 

Voor u ligt alweer de laatste Senior van 2022. Na drie 
jaar corona beperkingen kunnen we toch terugkijken 
op een goed 2022. Na een voorzichtige start, zonder 
nieuwjaarsborrel en beperkte activiteiten, zijn we er 
toch in geslaagd om in het 2de kwartaal de draad weer 
volledig op te pakken en draaien de activiteiten weer 
op volle toeren. 

We merkten wel dat de leden in het begin nog wat 
terughoudend waren om naar de activiteiten te komen. 
De angst om besmet te raken zat er goed in. Maar we 
zien zeker in het laatste kwartaal weer meer 
belangstelling bij de activiteiten. De gesprekken 
tijdens de activiteiten worden wel gedomineerd door 
het oorlogsgeweld in de Oekraïne en de verhoging 
van de energielasten en zorgkosten .Maar we merken 
ook dat het samen zijn een veilige uitlaatklep is waar 
iedereen zijn eigen standpunten kan innemen.  

In de maand november staat er nog een vervolg 
gesprek met de wethouder gepland en bij voldoende 
deelname een Kerstreis (zie elders in het blad). Er is 
nog gelegenheid om u in te schrijven. Ook gaan we na 
drie jaar corona weer een kerstlunch en een 
Nieuwjaarsreceptie  organiseren.  

De coördinator activiteiten is weer druk bezig om het 
jaarprogramma rond te maken met diverse 
activiteiten, reizen en optredens. U merkt wel, het 
bestuur zit vol enthousiasme en dat brengen we graag 
over naar onze leden en vrijwilligers. Gezien de 
drukte in de eerste 2 weken van januari starten we op 
maandag 16 januari 2023 weer met de lunch. De 
Senior wordt nu voor december 2022 en januari 2023 
uitgebracht. 

Ton Donders, voorzitter ANSV 

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goed 2023! 

Ton Donders 
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De vereniging 
De Algemene Noordwijks Senioren Vereniging 
(ANSV) bestaat sinds 2015 en houdt de vinger aan 
de pols bij maatschappelijke ontwikkelingen ten 
aanzien van de plaats van de senioren in de samenle-
ving. Wij richten ons op de inwoners van de ge-
meente Noordwijk met de kernen Noordwijk Bin-
nen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De 
Zilk.  
 
ANSV behartigt de belangen van senioren bij de ge-
meente, en biedt voor leden ondersteuning bij belas-
tingaangiften en bij aanvragen en problemen in het 
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Par-
ticipatiewetgeving. 
 
Daarnaast bieden we contact- en ontspanningsmoge-
lijkheden met ons activiteitenprogramma. Dit pro-
gramma wordt maandelijks gepubliceerd in ons ver-
enigingsblad ‘De Senior’. 
 

Vacature 1 Het bestuur zoekt versterking met ie-
mand die actief wil bijdragen aan het bereiken van 
onze doelstelling. U heeft organisatorische kwalitei-
ten, u kunt de portefeuille communicatie op u ne-
men, en u wilt zelf de handen uit de mouwen steken. 

Informatie bij Ton Donders (06 17 618 703) en 
Chris Andree (06 27 058 470). 

 

Vacature 2 De Senior is het verenigingsblad van 
de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging. Het 
blad verschijnt 10 keer per jaar en besteedt aandacht 
aan het wel en wee van de vereniging, verstrekt in-
formatie aan de leden, en doet verslag van activitei-
ten.  

De redactie is op zoek naar versterking bij het ma-
ken van het blad. We zoeken iemand die bij kan dra-
gen aan de inhoud en bereid is als achtervang te fun-
geren bij het samenstellen van het blad met Micro-
soft Publisher. 

Informatie bij Chris Andree: 06 27 058 470. 

Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders 
uitzien. Vrijwilligers zijn mensen die zich zonder 
eigen belang inzetten voor anderen. Op woensdag 7 
december is het weer de nationale vrijwilligersdag.  
 
Ook ANSV koestert zijn vrijwilligers. Zij zijn een 
onmisbare schakel in het verenigingsleven. Zonder 
deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om alle 
bestaande en nieuwe activiteiten te kunnen aanbie-
den. Zij coördineren, begeleiden en bieden een hel-
pende hand daar waar nodig. ANSV is trots op zijn 
ruim 50 vrijwilligers die zich wekelijks/maandelijks 
inzetten in weer en wind.  
 

De afgelopen jaren heeft corona duidelijk zijn stem-
pel gedrukt. Het was niet mogelijk om onze vrijwil-
ligers fysiek uit te nodigen om ze te bedanken voor 
al hun inspanningen en bijdragen aan onze vereni-
ging. Nu kan het weer wel. Wij willen daarom al de 
vrijwilligers van ANSV die ieder op hun eigen wijze 
een bijdrage hebben geleverd aan onze organisatie, 

persoonlijk uitnodigen op  dinsdag 20 december 
a.s. in het Trefpunt. 
 
U wordt persoonlijk per brief uitgenodigd om samen 
met het bestuur het jaar af te sluiten onder het genot 
van een glaasje glühwein, warme chocomel, koffie 
en thee, met wat lekkers en natuurlijk een attentie. 

VRIJWILLIGER ZIJN 
IS VRIJWILLIG 

MAAR NIET VRIJBLIJVEND 
IS VERBONDEN 

MAAR NIET GEBONDEN 
IS ONBETAALBAAR MAAR NIET TE KOOP 

IS POSITIEF DENKEN  
IS POSITIEF DOEN 

MET ALS ENIG DOEL 
VOOR JEZELF EN DE ANDER 

EEN GOED GEVOEL 
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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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Algemeen 
Het kan geen kwaad nog eens aandacht te besteden 
aan brandveiligheid, juist tijdens de feestdagen. Tien 
belangrijke tips: 

Vluchten bij brand Maak een vluchtplan. Be-
paal de vluchtroute en spreek af wie de me-
debewoners 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 tele-
foon en zet telefoonnummers van buren in 
uw telefoon, zodat u in geval van nood met-
een kan bellen. 

Vlam in de pan Blus alleen met een passende 
deksel. Blus nooit met water. Blijf in de keu-
ken tijdens het koken. 

Roken Rook niet in bed. Controleer of sigaretten 
helemaal uit zijn voordat u ze weggooit. 

Lucifers en aanstekers Bewaar lucifers en aan-
stekers buiten bereik van (klein)kinderen. 

Koolmonoxide Frisse lucht is belangrijk. Zorg 
voor voldoende ventilatie en laat uw gasin-
stallatie jaarlijks controleren. Plaats een kool-
monoxidemelder en test deze maandelijks. 

Veilige schoorsteen Laat uw schoorsteen min-
stens 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 stroomver-
bruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. 
Sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan. 

 

Feestdagen en brandveiligheid 
Naturlijk wilt u het thuis tijdens de feestdagen extra 
gezellig maken. U doet 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. Ge-
bruik geen natuurlijk dennengroen. 
 
Verlichting 
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting 
(KEMA-keur). Controleer of de bedrading niet is 
beschadigd. Leg verlengsnoeren uit de loop en kop-
pel ze niet aan elkaar. Rol kabelhaspels helemaal af. 
Deze worden anders warm, waardoor brand kan ont-
staan. 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 mi-
nuten. 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. Wan-
neer u toch kiest voor een natuurlijke boom, zet deze 
dan goed stevig neer en uit de loop. Voorkom uitdro-
ging 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 

Brandveiligheid ook tijdens de feestdagen 

Alvast wat kerstsfeer opdoen? Ga eens kijken 

bij een tuincentrum in de omgeving of zo hier 

en daar in het eigen dorp. 
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KERSTLUNCH EN KERSTBINGO 
DONDERDAG 22 DECEMBER 2022 

HET TREFPUNT 
 

WEES GOED VOOR EEN ANDER EN VERRUIM JE HART 
HELP DAAR WAAR HET KAN IN LIEFDE EN SMART 

SPECIAAL IN DONKERE DAGEN VOELEN MENSEN ZICH 
EENZAAM EN ALLEEN 

BEZOEK DAN DIE MENSEN EN GA ER EENS HEEN 
WAT JE GEEFT ZUL JE ONTVANGEN EN BEDENK DAN 

METEEN 
ALS JIJ LATER EEN VAN DIE MENSEN WORDT VIER JE KERST 

NOOIT ALLEEN 
 
Na drie jaar corona organiseert ANSV op donderdag 22 december weer haar jaarlijkse Kerstlunch, 
gevolgd door een KERSTBINGO. 
 
Voorafgaand aan de KERSTBINGO nodigen wij u uit om gezamenlijk de traditionele Kerstlunch te 
gebruiken. Aan lang gedekte tafels in Kerstsfeer kunt u dan weer genieten van een heerlijke Kerstlunch. 
 
De lunch begint om 12.00 uur en eindigt om 13.30 uur. 
 
Na de lunch starten we om 14.00 uur met de KERSTBINGO 

 
De kerstlunch bestaat uit: luxe belegde broodjes / kerstbrood / koffie-thee-melk en karnemelk 

 
Aanmelden voor zaterdag 17 december met onderstaand aanmeldingsformulier 
De kosten voor de Kerstlunch zijn € 5,- 
Bij aanmelden graag het bedrag voldoen 
U kunt het aanmeldingsformulier deponeren in de brievenbus van het Trefpunt of de Wieken, t.a.v. 
Ton Donders 
 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂ 
 
AANMELDING KERSTLUNCH DONDERDAG 22 DECEMBER 2022 
 
 
Naam:………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres:………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Tel.nr:………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Aantal personen:………………………………………………………………………………. 
 
 
Betaald:………………………………………………………………………………………… 
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Dagtocht klompenmakerij Den Dekker in Dussen 

Busreis 
Bij het schrijven van de artikelen (13 november) voor de Senior hebben zich tot nu toe, 31 
personen ingeschreven. Het reisje kan alleen doorgaan bij een deelname van 35 personen, 
vandaar dat we het inschrijfmoment verlengd hebben t/m woensdag 30 november.  
Mochten we het aantal deelnemers niet halen, worden degenen die zich hebben opgegeven 
gebeld op donderdag 1 december. Uiteraard krijgt u uw geld terug. Bij geen gehoor, gaat de 
reis door.  
 
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan Chris Andree (06 27 058 470) of Adje Mooijekind (071 
36 150 46) 
 
Programma 
10.30 uur Aankomst bij klompenmaker den Dekker, waar u wordt ontvangen met koffie en 

iets lekkers. Hierna zal de klompenmaker op humoristische wijze laten zien hoe 
een klomp wordt gemaakt en kunt u in de werkplaats en het winkeltje rondkijken.  

12.00 uur Lunch een smakelijke koffietafel met een grote keuze in brood, broodjes en 
beleg aangevuld met koffie, thee, melk en jus d’orange naar keuze. 

13.30 uur Workshop het maken van een kerststukje in een klomp met behulp van ons 
aangeboden kerst- en decoratiemateriaal. U mag de klomp natuurlijk mee naar 
huis nemen.  

 Na de workshop kunt u nog even nagenieten van een laatste kopje koffie, voordat 
we weer naar huis gaan. 

± 17.00 Thuiskomst 
 
Inschrijfformulier 
 
Klompenmakerij Den Dekker in Dussen, 13 december  
 
Naam 1: dhr/mevr _____________________________ Lidnr: __________________ 
Naam 2: dhr/mevr _____________________________ Lidnr: __________________ 
Adres + huisnummer: __________________________________________________ 
Postcode + Woonplaats: ________________________________________________ 
Telefoonnummer/Mobiel: ________________________________________________ 
 
Gegevens van een thuisblijver, die wij eventueel in nood kunnen bereiken 
Naam + telefoonnummer:  ______________________________________________ 
 
Ik betaal (aankruisen wat van toepassing is): 

 € 54,- p.p. via de bank op rekeningnummer: NL14 INGB 0007 0905 65 t.a.v. ANSV 
Noordwijk, onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer. 

 €54,- p.p. contant bij Ton Donders of Adje Mooijekind, aanwezig op de 
bingomiddagen. 

Graag betalen vóór 30 november  
 
Ik stap op (aankruisen wat van toepassing is): 

 Bij het Trefpunt (vertrek 9.00 uur) 
 Bushalte Groot Hoogwaak (vertrek ± 9.05 uur) 
 Bulshalte van de Mortelstraat, Boerenburg (vertrek ± 9.15 uur) 
 Bushalte Shellstation Beeklaan (vertrek ± 9.25 uur) 

 
Graag dit formulier uiterlijk 30 november deponeren in de brievenbus van het Trefpunt of 
in de brievenbus (van de ANSV) in de hal van de Wieken of opsturen naar het Trefpunt 
(Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk) 
 
Let op: de reis kan alleen doorgaan bij een deelname van 35 personen of meer. Bij een 
deelname van 45 personen of meer komt het tarief op € 49.50 p.p. U krijgt  
€ 4.50 p.p. contant terug tijdens de busreis.  
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Dagbesteding Jeroen 
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De puzzel 

Trefpunt 
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing 
Schoolstraat 2 
2202 HJ Noordwijk 
adjemooijekind@icloud.com 

De oplossing van de maand november was Sporen zoeken in het bos.  
 
26 inzendingen kwamen er binnen, waarvan 10 via de mail. De puzzel is een vast 
onderdeel geworden van De Senior, waardoor het bestuur besloten heeft ook vol-
gend jaar door te gaan met deze rubriek. Ter afwisseling van de woordzoekers 
worden er ook kruiswoordpuzzels gepubliceerd.  
 
De winnaars van deze maand zijn getrokken door mevrouw Dikkie Hogewoning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste prijs gewonnen door: T. Vink, Marijkestraat, Noordwijk. 
Tweede prijs gewonnen door: T. Both – Edelman, Stevenstraat, Noordwijk 
Derde prijs gewonnen door: A. Vijverberg, Hendrika Duysterstraat, Noordwijk. 
 
Gefeliciteerd! De prijzen worden bij u thuis bezorgd door Anneke van Dijk.  
 
Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen te winnen.  
 
De oplossing van de puzzel graag voor 12 januari opsturen naar onderstaand adres. En vergeet niet uw ei-
gen adres te vermelden. De trekking van de prijswinnaars is na de Nieuwjaarsreceptie en voor de bingo. 

Hobby’s 
 
Handwerken 
Elke donderdagochtend wordt er in het Trefpunt van 10 tot 12 uur gehandwerkt. 
Mevrouw Mieke Willemse haar specialiteit is breien. En dat doet zij voor het goede 
doel. Sjaals breien voor Roemenië. Haar buurvrouw zorgt ervoor dat de gebreide 
sjaals op de plaats van bestemming komen.  
 
Nu weten we uit ervaring dat er in de herfst en winter veel meer gebreid wordt dan 
in de zomer. Vindt u het ook heerlijk om te breien en draagt u het goede doel in 
warm hart toe, dan kunt u op donderdagochtend de sjaals inleveren bij mevrouw 
Willemse.  
 
U bent uiteraard ook welkom op donderdagochtend in het Trefpunt om te 
handwerken. 
 
Puzzels 
Ook wordt er veel gepuzzeld in het najaar. Zoekt u een nieuwe puzzel? 
Kijk dan eens in de boekenkast van het Trefpunt. U mag de puzzel mee 
naar huis nemen en na het maken graag weer terug leggen. 
 
Heeft u thuis nog puzzels liggen? Neem ze dan mee naar het Trefpunt. 
U doet er ongetwijfeld andere mensen een plezier mee.  



15    

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Als alle opgegeven 
zoekwoorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor 
regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier. 

© ruiterpuzzel.nl   

Woordzoeker  

E D N A L R I U G E S C H E N K N 

N W U E E N S T E R R E N K E K E 

G E K A A R S E N I G E B B D R V 

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

L A K E R S T V E R S I E R I N G 

E B K E N R S T A L R L N Z K S E 

N T E E R U S A E K L E E D E J Z 

E S R E T S K E R S T S T E R E A 

P R S J K T T S G R N S E M M S N 

A E T S S A N G O I P I E K R A G 

H K W R V E L O E S F M O E T A K 

C R E A W U B K P D R T S P S L W 

S K N A O E I A O E A H C F E H K 

S T S K G V R E D E I C L I E D A 

T R A A K T S R E K N A H N F E A 

I V E R S I E R I N G N E T S U R 

L E G N E H G V O O R N E M E N S 

Arrenslee 

Begin 

Engel 

Engelen 

Eten 

Ezel 

Feest 

Geboorte 

Geschenk 

Geven 

Gezang 

Gift 

Guirlande 

Herder 

Kaars 

Kaarsen 

Kaarsje 

Kalkoen 

Kameel 

Kerstbal 

Kerstgedachte 

Kerstkaart 

Kerstkaarten 

Kerstster 

Kerstversiering 

Kerstwens 

Kind 

Kleed 

Kou 

Kransjes 

Kribbe 

Lied 

Nachtmis 

Piek 

Poinsettia 

Rust 

Rusten  

Schapen 

Sfeer 

Sneeuw 

Spar 

Stal 

Ster 

Sterren 

Stil 

Stilte 

Versiering 

Voornemens 

Vrede 

Warmte 

Wens 

http://www.ruiterpuzzel.nl/
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Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '22 Januari '23 

 Bingo 
     KBO  ❖   De Wieken 

do 14:00 1 5 

 Bowlen   (All American Bowling) 
     KBO  ❖  Langelaan 2, N’hout 

do 14:00 22 26 

 Creatief Handwerken  
     KBO  ❖  De Wieken 

do 10:15 15 19 

 Handwerken  
     KBO  ❖  De Wieken 

di 14:00 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31 

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1) 
     KBO  ❖  WZC Jeroen 

do 13:30 1, 8, 15, 22 5, 12, 19, 26 

 Kaarten maken 
     KBO  ❖  PC Jeroen 

ma 13:30 5, 12 16, 23, 30 

 Kerstviering met Lunch 
     KBO  ❖  De Wieken 

vr 11:30 
23 Kerstlezing + 
 Theater/Muziek 

  

 Klaverjassen  
     KBO  ❖  De Wieken 

ma 13:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30 

 Nieuwjaarsviering 
     KBO  ❖  De Wieken 

za 14:00   
7 optreden v.d  
Bollen Mina's 

 Nordic Walking Club 
     KBO  ❖  Duinweg (Malotepad) 

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25 

  Quilten 
     KBO  ❖  De Wieken 

di 14:00 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31 

 Schilderen & Tekenen 
     KBO  ❖  De Wieken 

do 14:00 8, 15, 22 12, 19, 26 

 Schilderen & Tekenen 
     KBO  ❖  De Wieken 

wo 10:00   4 

 Sint Nicolaasviering + Bingo 
     KBO  ❖  De Wieken 

do 14:00 1   

 Tai Chi 
     KBO  ❖  De Wieken 

ma 10:30   2, 9, 16, 23, 30 

 Wandelen 
     KBO  ❖  Verkadeplein 

di 08:45 20 17 

Activiteit, organisatie & locatie dag van tijd December '22 Januari '23 

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO    De Wieken 

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25 

 Bridge " Oudt Noortwijck "  
     DBO    Het Trefpunt 

vr 13:30 
2, 9, 16, 
23 Kerstdrive 

6, 13, 20, 27 

 Country-line-dancing 
     DBO    De Wieken 

di 19:30 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31 

 Klaverjassen competitie - di 
     DBO    De Wieken 

di 13:00 6, 13, 20 3, 10, 27, 24, 31 

 Klaverjassen - za 
     DBO    Het Trefpunt 

za 13:00 17 14, 28 

 Kunstgeschiedenis, groep I 
     DBO    Het Trefpunt 

ma 14:00 
5,  
19 gezamenlijk 

23 

 Kunstgeschiedenis, groep II 
     DBO    Het Trefpunt 

ma 14:00 
12,  
19 gezamenijk 

30 

 Literaire Leeskring 
     DBO    De Wieken 

di 10:00 20 17 

 Rijbewijs keuring op afspraak 
     DBO    Het Trefpunt 

ma 10:00 5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30 

 Samen eten op vrijdag 
     DBO    De Wieken 

vr 12:00 9 6, 20 

 Schilderen/Aquarelleren 
     DBO    De Wieken 

ma 13:30 5 9, 16, 23, 30 

 Schilderen/Aquarelleren 
     DBO    Het Trefpunt 

di 13:30   10, 17, 24, 31 

 Volksdansen 
     DBO    Het Trefpunt 

wo 14:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25 

 Wandelvoetbal 
     DBO    Voetbalclub SJC 

wo 13:30 7, 14, 21 4, 11, 18, 25 
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Bijzondere verhalen hebben we gevonden in de vorm van een podcast, ge-
schreven en verteld door twee Noordwijkse zussen Maija en Elly Vliet 
Vlieland. Vorige maand de lompen en metalen, deze maand het Noortuks. 
Op de foto Maija VlietVlieland. De podcast kunt u gratis beluisteren op: 
https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-

‘Skeef’, ‘skol’, ‘skoen’, ‘skuiten’, gewone woorden op zijn Noordwijks 
uitgesproken. Het betekende in mijn jeugd onvoorwaardelijk een klap voor 
mijn harsens. Noordwijks mocht niet gesproken worden. ‘Scheef’, 
‘school’, ‘schoen’, ‘schuiten’ en ‘hersens’, zijn vertaald dezelfde woorden 
in het Algemeen Beschaafd Nederlands (het ABN), en toch mag ik het 
graag horen dat lekkere platte Noordwijkse accent. En hoe ABN ik het da-
gelijks leven ook moet zijn, ik koester mijn doffe klinkers en geniet van de 
klanken. Ik herken een echte Noordwijker.  
 
Een gevoel van saamhorigheid overvalt me, maar ook van heimwee. Wat 
hebben we met onze taal gedaan? Waar is het echte Noordwijks gebleven? 
Ik ben dan ook regelrecht jaloers op Katwijkers, die spreken hun taal nog. 
Daardoor alleen al lijkt hun gemeenschap hechter en lijken tradities en 
overlevering beter bewaard. Maar ik mag mij nog gelukkig noemen. Ik heb 
de oude taal nog zelf gehoord. Nooit vergeet ik mijn buurjongetje die mij 
barstend van woede om mijn pesterijen toesprak: “Ik skaam je wou”. De 
waarde van zijn woorden overtrof vele malen het meer bekende ‘een ge-
waarschuwd mens telt voor twee’.  
 
En onvergetelijk zijn de verhalen die ons verteld werden door een paar huizen verder wonende twee man-
nen, niet getrouwd, die soms samen en soms alleen over de wijde wereldzeeën zwierven. Zagen wij na lan-
ge tijd weer leven in het huisje, dan wisten we, ze zijn weer terug van de reis. En gingen aan de bel voor 

zeekaken en pepermuntjes. Met een slokkie in de hand zaten ze naast het 
roodgloeiende kacheltje. Op de schoorsteenmantel stonden de ‘ondjes. Stenen 
beeldjes meegebracht van de reis naar een Schots eiland. Dan mochten we 
tussen hen in op de grond zitten en luisterden we naar de verhalen over verre 
landen en vreemde wezens, over wilde zeeën, avonturen en gevaren.  
 
Tegen de tijd dat we weer naar huis moesten, voldeden ze aan ons verzoek 
om nog één keer te vertellen van de ‘ondjes. In helder Noordwijks klonk dan 
het verhaal over de slechte vrouwen die in de grote havensteden woonden en 
die twee ‘ondjes in hun raam hadden staan. Keken die je aan dan wist je dat je 

welkom was. Maar keken ze naar binnen dan begreep je dat ze al bezoek hadden. En daarna gingen we 
naar huis, vol medelijden met die mannen. Zulke slechte vrouwen, die zulke aardige mensen niet binnen 
wilden laten komen. Thuis gekomen gaf je je moeder een extra knuffel.  
 
‘Ondjes of geen ‘ondjes, thuis was je altijd welkom! 

Bijzondere verhalen! 

 Noortuks 

Red.: met dank aan het Noordwijks Museum, waar wij 
de ‘ondjes mochten komen fotograferen.  

https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
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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 36 186 38 
ledenadministratie@ansv.nu 

Dagelijks bestuur     

Voorzitter  Ton Donders 
06 17 618 703 
ton.donders@casema.nl 

Secretaris Chris Andree 
06 27 058 470 
ansv.secretaris@gmail.com 

Penningmeester Okker Parlevliet 
06 53 553 710 
oparlevliet@gmail.com 

      

Bestuursleden     

Bezoekersteam Noordwijk Hennie Meeuwenberg-Beijer 
071 36 141 98 
henniemeeuwenberg@gmail.com 

Ledenadministratie Ton Ouwehand 
071 36 186 38 
ledenadministratie@ansv.nu 

Activiteiten Adje Mooijekind 
071 36 150 46 
adjemooijekind@icloud.com 

Adviesraad Sociaal Domein Ton Donders 
06 17 618 703  
ton.donders@casema.nl 

      

Communicatie     

Maandblad De Senior Cees Hamburger redactie@ansv.nu 

Website ANSV Cees Hamburger www.ansv.nu 

Facebook Coty Hamburger, Edith Tinga ANSV Noordwijk 

      

Ondersteuning     

Belastinginvullers Hans van der Hoeven 06 53 632 160 

Ouderenadviseurs Ton Donders 06 17 618 703  
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Activiteiten december 2022, en januari 

en de 1e twee weken februari 2023 

 

 

 Om naar uit te kijken 

Activiteit Dag Tijdstip/Plaats Dec Jan Feb Contact 

Biljarten (comp.) di 
08.45 - 12.00 
Wieken 

6, 13 , 20 3, 10, 17, 24, 31 7, 14 Cor Glasbergen 

Bingo do 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

8 en 22 
(Kerst) 

12 (Nieuw Jaar) 
en 26 

9 Edith Ouwehand 

Bloemschikken wo 
10.00 - 11.30 
Trefpunt 

14 11 8 Edith Tinga 

Bowlen do 
14.00 - 16.00 
Flamingo 

22 26   Tilly van Zuylen 

Haken en breien do 
10.00 - 12.00 
Trefpunt 

1, 15, 22 5, 12, 19, 26 2, 9 Hennie Meeuwenberg 

Kaarten en meer ma 
14.00 - 15.30 
Trefpunt 

5, 12, 19 2, 9, 16, 23, 30 6, 13 Melinda Meere 

Klaverjassen 
(comp.) 

wo 
13.30 - 17.00 
Trefpunt 

7, 14, 21 4, 11, 18, 25 1, 8 Trudie Stagge 

Koersbal wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

7, 14, 21 4, 11, 18, 25 1, 8 Greet van Beelen 

Lunch ma 
12.00 - 13.30 
Trefpunt 

  16, 23, 30 6, 13 Ton Donders 

Postzegel 
ruilbeurs 

wo 
13.30 - 17.00 
Wieken 

7 4 1 Hennie Meeuwenberg 

Rad van fortuin zat 
14.00 - 17.00 
Trefpunt 

    4 Adje Mooijekind 

Sjoelen wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

7, 14, 21 4, 11, 18, 25 1, 8 Aart Mulder 

30 november Uiterste inschrijfdatum dagtocht van 13 december (pag. 11) 

13 december Dagtocht naar klompenmakerij Den Dekker 

17 december Uiterste aanmelddatum kerstlunch (pag. 9) 

20 december Vrijwilligersmiddag (op uitnodiging) 

22 december Kerstlunch en kerstbingo 

11 januari Uiterste inleverdatum oplossing woordzoeker (pag. 16) 

12 januari Nieuwjaarsreceptie en bingo 

4 februari Rad van fortuin 


