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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 maanden juli en augustus 2022.                                              

De september uitgave verschijnt op 22 augustus 2022.                                                                                                              

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 uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘De Senior’ van september is 15 

augustus. In augustus verschijnt De Senior niet.                                                                             

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

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 22 augustus vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.  

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 15 augustus 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 onderte-

kend vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.                                                                                                                     

Uit ons blad ‘De Senior’ mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden overge-

nomen.  

Heeft u het ook 2 jaar lang zo gemist?           

Wat zou het toch prachtig zijn als het zo-

mers bloemencorso in alle pracht en praal 

vanaf vrijdag 12 augustus tot en met zondag 

14 augustus weer te bezichtigen zal zijn in 

de dorpen en het buitengebied van de Duin 

en Bollenstreek. Voor het precieze program-

ma kijk in de plaatselijke bladen of luister 

naar BO. 

De Senior juli en augustus 2022 
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Van de bestuurstafel 

 

Langzamerhand naderen we het einde van het sei-
zoen en staat de vakantie weer voor de deur. Velen 
van ons hebben na alle coronabeperkingen weer deel 
kunnen nemen aan tal van activiteiten en kunnen ge-
nieten van een prachtig voorjaar en het mooie weer 
houdt behoudens enkele heftige buien nog steeds 
aan. Het bestuur is al druk bezig met het programma 
van activiteiten voor het seizoen 2022-2023. De ko-
mende weken worden gesprekken gevoerd met de 
coördinatoren van de verschillende activiteiten om 
met elkaar van gedachten te wisselen over wat kan er 
beter, waar is behoefte aan en hoe kunnen we onze 
leden meer betrekken bij de activiteiten. 
 
Ook gaan we komend seizoen een aantal nieuwe ac-
tiviteiten uitproberen zoals  

> Het organiseren van dagreizen; 
> Verkennen van een meerdaagse reis; 
> Optreden van gezelschappen; 
> Organiseren van presentaties. 

 
In juli is het Trefpunt nog open, dat houdt in dat de 
volgende grote activiteiten doorgaan: 
Donderdag  14 juli Bingo 
Donderdag 28 juli Bingo 
Zaterdag 23 juli Rad van Fortuin 
Zaterdag 30 juli De Zeekanters 
 
Bij De Senior van september, die vanaf 22 augustus 
verspreid wordt, willen wij een bijlage meesturen 
met een overzicht van de activiteiten voor het sei-
zoen 2022-2023, zodat u een overzicht heeft met ac-
tiviteiten en data. 
Het bestuur heeft er zin in en hoopt op een seizoen 
zonder of minimale beperkingen als gevolg van co-
ronavarianten.  
 
Wat betreft de “Nationale Ouderendag”  op 24 sep-

tember kan ik alleen maar mededelen dat deze door-
gaat en gehouden wordt in het Van der Valk Palace 
Hotel. Hoe u kunt reserveren en wat uw eigen bijdra-
ge is, vindt u in De Senior van september. Verder in 
het blad vindt u een vooraankondiging over een dag-
tocht op vrijdag 7 oktober naar de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest met aansluitend een rondvaart door het 
prachtige natuurgebied de Weerribben. 
 
We merken in de gesprekken met onze leden ook dat 
het steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar 
te knopen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. 
Waar ga ik wel of niet naar toe en kan ik dat wel be-
talen nu alles zo duur wordt.  
 
In de maandbladen van mei en juni heeft u kunnen 
lezen dat huishoudens met een laag inkomen een 
energietoeslag van € 800,- kunnen krijgen van de 
gemeente. Huishoudens die in de bijstand zitten heb-
ben automatisch een brief ontvangen, maar als u een 
klein pensioen heeft met alleen AOW, komt u ook 
hiervoor in aanmerking. Wij willen u hierbij graag 
ondersteunen.  
 
Het zelfde geldt voor: Collectieve Aanvullende 
Zorgverzekering. Voor inwoners met een laag inko-
men en weinig vermogen is er met Zorg en Zeker-
heid een zorgverzekering afgesloten. Het is zeer de 
moeite waard. Door deel te nemen aan de collectieve 
aanvullende zorgverzekering bent u voor een lage 
premie goed verzekerd. De besparing ligt per maand 
op ongeveer €30,- 
Verder in het blad vindt u een overzicht van de 
“Vernieuwde minimaregelingen” voor senioren bin-
nen de Gemeente Noordwijk. 
 
Ton Donders, voorzitter ANSV 
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De afgelopen maanden worden we regelmatig 
gebeld over de keuring en verlenging van het 
rijbewijs. Dankzij de versoepelingen en het af-
schalen van de coronamaatregelen loopt de 
wachttijd bij het verlengen van het rijbewijs door 
het CBR aanzienlijk terug, maar wij adviseren u 
toch hier tijdig mee te starten.  
 

Het is NIET de bedoeling dat u via de ouder-
bonden, via Welzijn of rechtstreeks met de keu-
ringsarts (dr. Kamerling) zelf een afspraak 
maakt. 
 

Veranderingen bij het CBR hebben ervoor ge-
zorgd dat er nu veel meer werk verricht moet 
worden. Vroeger was er 1  formulier, maar nu 
kunnen er soms wel tot 7 formulieren nodig zijn. 
Het kan gebeuren dat door deze formulieren 
per persoon meer tijd nodig is, waardoor de af-

spraak kan uitlopen. Bij een bepaalde leeftijd 
bent u verplicht om bijvoorbeeld ochtendurine 
mee te brengen, een overzicht medicijngebruik 
en indien brildragend een bewijs van de glas-
sterkte van de brillenglazen.  
 

Neem uw ledenpas van de ouderenbond mee 
in verband met de korting. 
 

Indien u een afspraak wilt maken voor de keu-
ring, neem dan contact op met: 
 

Stichting Medipartners Nederland 
Telefoonnummer: 071 - 5728434 
Afspraak keuringsarts 
Bezoekadres: TREFPUNT NOORDWIJK 
 

U kunt dan tevens vragen wat u dient mee te 
nemen naar de keuring. 
 

RIJBEWIJS VERLENGING en KEURING 

De gemeente Noordwijk heeft regelingen opgenomen in het minimabeleid voor mensen met een laag inko-
men. Er zijn financiële bijdragen voor kinderen, volwassenen en senioren. Voorheen werd de volgende 
term gebruikt: ‘Doe mee regelingen’. Nu wordt gebruik gemaakt van de volgende omschrijving: ‘Geld voor 
school, sport, witgoed en andere zaken’. 
 

Senioren 
Voor personen die de  pensioengerechtigde leeftijd hebben en voldoen aan de financiële criteria, zijn er de 
volgende regelingen: 
 

Deelname aan de samenleving 
Er is een bijdrage van €100,- beschikbaar voor deelname aan de samenleving. Denk aan: 

> Lidmaatschap van bonden; 
> Lidmaatschap van de bibliotheek; 
> Abonnement internet; 
> Kosten Arriva 

 

Sport en cultuur 
Voor sport- en cultuuractiviteiten kunnen senioren een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage 
bepaalt de gemeente per persoon en per situatie 
 

Witgoed 
Er is een eenmalige bijdrage van €400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van bijvoorbeeld: 

> Een koelkast; 
> Een wasmachine of; 
> Een stofzuiger. 

Computer 
U kunt een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van bijvoor-
beeld: 

> Een computer; 
> Laptop; 
> IPad; 
> Smartphone; 
> Mobiele telefoon; 
> Vaste telefoon. 

 

Heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van ANSV of 
met adviseur Hester van de Gemeente Noordwijk. U kunt dan met het Klantencontactcentrum bellen via 
+31 71 3660 000 en zij verbinden u dan door met Hester. 

 
Overzicht vernieuwde minimaregelingen Noordwijk 
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Energietoeslag aanvragen 

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,00 krijgen. De ISD Bollenstreek betaalt het bedrag in 
4 termijnen van € 200,00. 
 
Er zijn huishoudens die deze energietoeslag automatisch ontvangen, omdat zij al in bepaalde uitkeringen 
vallen. Maar als u nog geen brief hebt ontvangen en u meent toch in aanmerking te komen voor deze 
energietoeslag, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. 
 
Voorwaarden energietoeslag zelf aanvragen 
Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag zelf aanvragen: 

> U woont in de gemeente Noordwijk 
> Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de 

maand voorafgaand aan uw aanvraag (voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand juli aan, 
dan kijken we naar uw inkomen over de maand juni) 

> U voert een zelfstandig huishouden 
> U hebt van de ISD Bollenstreek of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen 
> Per huishouden is 1x de energietoeslag mogelijk 
> U vraagt de energietoeslag aan voor 1 oktober 2022 

 
Aanvragen gaat via de ISD Bollenstreek: 
https://www.isdbollenstreek.nl/Bijzondere_bijstand/Bijzondere_bijstand/Energietoeslag 
De aanvraag gaat via een digitaal formulier met gebruik van DigiD, of via een papieren formulier. 
 
Heeft u hier hulp bij nodig, meld u zich dan bij het Loket Voor Ieder 1: 
https://www.voorieder1.nl/contact/noordwijk-en-noordwijkerhout/ 
 
U kunt ook telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren van 09.00 – 17.00: 
Noordwijk:   071 – 204 05 01 
Noordwijkerhout: 0252 – 74 20 25 
 
Of u kunt langsgaan tijdens de inloopspreekuren: 
Noordwijk:   ma/di/do van 10.00 – 11.30 
Gemeentehuis, Voorstraat 42, 2202 HW Noordwijk 
 
Noordwijkerhout: ma/di/wo van 10.00 – 11.30 
Centrum voor Jeugd en Gezin, Via Antiqua 23, 221 HW Noordwijkerhout 

https://www.isdbollenstreek.nl/Bijzondere_bijstand/Bijzondere_bijstand/Energietoeslag
https://www.voorieder1.nl/contact/noordwijk-en-noordwijkerhout/
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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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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 

Cora en Henk hebben hun hele leven hard ge-
werkt in hun im- en exportbedrijf in porselein. 
Nu ze eind vijftig zijn, willen ze langzamer-
hand stoppen met werken. Verre reizen ma-
ken, genieten van al het mooie dat het leven te 
bieden heeft. Maar wat te doen met hun zaak? 
Ze zien graag dat een van hun vier kinderen, 
die zijn opgegroeid tussen het porselein, de 
tent overneemt. Zo blijft wat ze hebben opge-
bouwd en waar ze trots op zijn, in de familie. 

Maar de drie oudsten voelen er niets voor. Ze 
hebben respectabele beroepen als verpleeg-
kundige, ingenieur en projectleider bij een 
gemeente en zijn daar tevreden mee. En van 
dat mooie, maar breekbare porselein hebben 
ze de buik vol. 

Blijft over de jongste zoon, een nakomertje. 
Maar die jongeman is een brekebeentje. 
Schoolverlater zonder diploma, altijd gedon-
der, regelmatig de politie aan de deur. Zelf 
loopt hij aanvankelijk ook niet bepaald warm 
voor een overname. 

Maar na een tijdje besluit hij toch: ik ga er-
voor! Vooruit, vinden zijn ouders en ze klop-
pen bij mij aan om de bedrijfsovername te re-
gelen. Het is, met het oog op de toekomstige 
verdeling van de erfenis, best ingewikkeld. 

Samen met een fiscalist stellen we een stap-
penplan op waarin de jongeman geleidelijk 
eigenaar wordt. 

Intussen moet hij natuurlijk worden voorbe-
reid op zijn nieuwe rol als bedrijfseigenaar. 

Zijn ouders huren een coach in die hem de 
finesses van het zakendoen bijbrengt en hij 
volgt met succes een boekhoudopleiding. Als 
afronding van zijn transformatie tot zakenman 
gaat hij op stage bij de onderneming in aarde-
werk van vrienden van zijn ouders in Nieuw-
Zeeland. 

Hij vertrekt vanaf Schiphol met het vaste 
voornemen over zes maanden weer voet aan 
de grond te zetten in Nederland. Dan zal hij 
volgens het stappenplab definitief de boel 
overnemen en kunnen zijn ouders gaan genie-
ten. 

Maar ach, wat een fijn land is Nieuw-Zeeland! 
De prachtige natuur, de ruimte, de vrijheid! 
En wat zijn de meisjes mooi! Hij wordt ver-
liefd, op het land en op een van de dochters 
van de vrienden. Geen haar op zijn hoofd die 
nog denkt aan terugkeer naar Nederland. Hij 
blijft in Nieuw-Zeeland, vertelt hij zijn ver-
blufte ouders. En hij heeft nog een nieuwtje: 
ze krijgen eindelijk hun gewenste kleinkind, 
want zijn vriendin is in verwachting. 

Duizenden euro's en een illusie armer melden 
zijn ouders zich weer bij mij. Nu ook hun 
jongste zoon de zaak niet wil overnemen, rest 
hun niets anders dan verkoop aan een buiten-
staander. Er is al wel een gegadigde, maar 
blij zijn ze niet. De teleurstelling druipt van 
hen af. 'Maar u krijgt nu wel een kleinkind' 
probeer ik hen wat op te vrolijken. Cora 
zucht: 'Ja, maar aan het andere eind van de 
wereld.' 

In verband met mijn vakantie haal ik hier een luchtige anekdote aan uit het boek "Nieuwe geheimen 
van de notaris" van Johan Nebbeling. 

 

Na een paar weken in de Griekse zon, hoop ik weer verkwikt aan de slag te gaan en klaar te 
staan om uw vragen te beantwoorden en wensen vast te leggen. 

Een fijne, zonnige zomer toegewenst! 
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Het zit er weer op. Het seizoen 21/22 is voor de 
bowlers van ANSV weer afgesloten met een gezellig 
middagje “Bowlen voor niets” gevolgd door de 
prijsuitreiking. 
 
Door het samengaan van ANSV en KBO zijn we dit 
seizoen geëindigd met meer bowlers en bowlsters 
dan waar we mee begonnen zijn. Heel mooi en hier-
door zijn er ook een paar uitblinkers bij gekomen 
waardoor het voor de oude kemphanen van weleer 
een hele klus is geworden zich aan de top te handha-
ven. Dat is dan ook te zien aan de algemene rang-
schikking: Plaats 1, 2 en 3 zijn voor de nieuwe aan-
was, Franck van den Berg, Thea van Kampen en Jan 
van der Ploeg met een gemiddelde van respectieve-
lijk 147, 144 en 142 punten. Zij werden in de watten 
gelegd door ons aller Tilly met een cadeaubon en 
een beker. De wisselbeker ging dit seizoen naar 
Franck van den Berg. Hij wist Kees v.d. Klooster, 
die de wisselbeker voor de derde keer kon winnen, 
hiervan af te houden. Hiermee behoedde hij de pen-
ningmeesters van ANSV en KBO voor de uitgave 
van weer een nieuwe wisselbeker. Alle drie van har-
te gefeliciteerd en doe volgend seizoen weer goed je 
best, want de concurrentie ligt op de loer. 
 

Voor de bowlers en bowlsters die de standenlijst niet 
helemaal begrijpen:  
Men kan op een standenlijst heel veel gegevens op-
slaan en vergelijken. Wat voor ons het belangrijkste 
is, is wat er onder JAARGEMIDDELDE staat. Dat 
is de score van al de omgegooide PINS en de daarbij 
verzamelde punten (PINFALL) gedeeld door het 
aantal gegooide GAMES. Daarnaast kun je natuur-
lijk ook de hoogste of laagste game of serie bijhou-
den en ook of je man of vrouw bent alsmede het ver-
schil met de vorige keer of een eventuele handicap 
voor een echte competitie. 
Kortom, een computer wordt 
niet zo gauw moe. Maar voor 
ons oudjes is één ding wel 
genoeg, denk ik, er moet ook 
tijd overblijven voor gezellig 
kletsen of serieus de maand 
even doornemen! 
 

Hopelijk zien we ons alle-
maal weer in september op 
de Bowlingbaan.  
Kees v.d. Klooster 
 

BOWLEN 

Op woensdag 15 juni slo-
ten de enthousiaste bloem-
schikkers het seizoen af 
met het maken van een 
prachtig biedermeier 
bloemstukje. Onder het 
genot van een kopje koffie 
en een rijkelijke versierde 

cup cake (gesponsord) werd ijverig gewerkt aan het 

bloemstuk. Mede door de enthousiaste leiding van 
Liesbeth en Edith hebben de deelnemers, voor zover 
de corona beperkingen het toelieten maandelijks 
prachtige bloemencreaties gemaakt. Om ze daarna 
trots mee naar huis te nemen en te showen. Er is 
veel belangstelling voor deze activiteit en er wordt 
weer reikhalzend uitgekeken naar het volgende sei-
zoen. 
 

Afsluiting bloemschikken seizoen 2021-2022 
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Vrijwilliger in de spotlights 

 
VOORAANKONDIGING NATIONALE OUDERENDAG 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 

Eindelijk na 2 jaar corona beperkingen zijn we er als 
gezamenlijke ouderenbonden “Senioren 4 Noord-
wijk” in geslaagd om weer een evenement te organi-
seren zonder beperkingen.  
We zijn er in geslaagd om Marjolein Meijers te con-
tracteren met haar show : “Van Berini naar Solex”.   
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 

Voor de senioren onder ons bekende merken brom-
fiets uit vervlogen tijden. Marjolein neemt ons mee 
terug in de tijd, met sketches en muziek. Normaal 
gesproken wordt de Nationale Ouderen dag op de 
1ste vrijdag in oktober gevierd, maar helaas waren 
alle accommodaties volgeboekt. Uiteindelijk hebben 
we kunnen reserveren in het Van der Valk Palace 
Hotel Noordwijk. 

We hebben ruim 3750 leden binnen de gezamenlijke 
ouderenbonden en maar 350 plaatsen. Dat betekent 
dat we met een verdeelsleutel gaan werken, waar-
door iedere ouderenbond naar rato kaarten krijgt. 
Voor ANSV betekent dit tussen de 70 en 80 kaarten. 
Het volledige programma en hoe u kaarten kunt be-
stellen wordt in De Senior van september bij u be-
kend gemaakt. 

 
De lijst van vrijwilligers bestaat uit 55 personen. 
Deze maand een vrijwilliger, die iedereen kent. Dhr. 
Aart Mulder, 74 jaar jong.  
 
Wat voor werkzaamheden doet u 
voor de ANSV? 
Ik assisteer Ton elke maandag bij de 
lunch.  
Ik loop verder de Senior, wijk 24, en 
ik ben begeleider van het sjoelen.  
 
Hoelang doet u dit al? 
Heel lang, weet het niet meer pre-
cies. 
 
Waarom bent u vrijwilligerswerk 
gaan doen? 
Om wat om handen te hebben en het 
is gewoon leuk, gezellig. Het geeft voldoening. 
 
Hoeveel tijd neemt het vrijwilligerswerk in be-
slag? 
Ongeveer 4 uur per week, soms wat meer.  

 
Neemt u ook zelf deel aan de activiteiten? 
Ja, ik sjoel mee en ik noteer de punten.  

 
Heeft u nog speciale hobby’s? 
Ik sport 4 maal in de week en zwem 
en fiets erg veel.  
 
Heeft u nog suggesties en/of opmer-
kingen? 
Graag een telefoonnummer achter de 
naam van degene die de activiteiten 
begeleiden (goede tip!).  
 
Wie wilt u de volgende maand in de 
spotlights zien? 
Maakt mij niet uit, iedere vrijwilliger 
levert zijn aandeel en is belangrijk 
voor de organisatie.  

Wat mij betreft mag elke vrijwilliger een keer in de 
spotlights staan.  
 
Wij hopen dat Aart nog een lange tijd met veel ple-
zier blijft “werken” voor de ANSV. 

Zoals bij vele activiteiten in de corona periode heeft 
de activiteit Klaverjassen veel te maken gehad met 
wel of niet doorgaan. De 1,5 meter is bij kaarten niet 
mogelijk en spelen met mondkapje verhoogde niet 
het plezier. Ook was er een bepaalde terughoudend-
heid bij spelers als het ging om wat is wel en wat 
niet verantwoord, maar onder de bezielende leiding 
van Trudy Stagge is men er toch in geslaagd er een 
competitie van te maken. Op woensdag 25 mei heeft 
men het seizoen afgesloten met de prijsuitreiking 
onder het genot van een hapje en een drankje. 

1ste  prijs : Trudy Stagge  184428 punten 
2de  prijs : Greet Duijndam  180758 punten 
3de prijs : Aad Droogh  180444 punten 
Poedelprijs : Marga Jansen  166370 punten 

Afsluiting Klaverjassen seizoen 2021
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Bijzondere aandacht vragen wij deze maand voor het Rad van Fortuin op zaterdag 23 juli. 
En op 30 juli een optreden van Shanty-koor “de Zeekanters”. 
Voor deze twee activiteiten benaderen wij de plaatselijke krant. We hopen op deze manier 
nog meer naamsbekendheid te geven aan de ANSV. We hopen uiteraard dat dit nieuwe 
leden gaat opleveren. 
Iedere senior in Noordwijk is welkom. Vraag dus vrienden en bekenden mee, ook als 
zij geen lid zijn! 
  
De toegang is gratis en consumpties zijn voor eigen rekening. 
  

  
Noordwijks Shantykoor “De Zeekanters” 
Zij zijn als gelegenheidskoor begonnen in het voorjaar van 1999 en per 9-9-1999 officieel 
als vereniging opgericht onder de naam Shantykoor “De Zeekanters”. 
  
Het koor bestaat uit ongeveer 25 leden waaronder zangers, een aantal accordeonisten en 
diverse andere instrumenten ter begeleiding. 
  
Zij brengen met veel enthousiasme bekende en minder bekende Shanty’s en Seasong’s ten 
gehore. Het repertoire is internationaal. Koor en muzikanten staan onder leiding van Hans 
Cramer. 
  
In het bestaan van het koor zijn er vele succesvolle optredens geweest, zowel lokaal, regi-
onaal, nationaal als internationaal. 
  
Het optreden op zaterdag 30 juli begint om 14.00 uur in het Trefpunt. 
  

 

Om alvast te noteren 

- 3 september: Rad van Fortuin 
- 24 september: Nationale Ouderendag 
- 1 oktober: Shanty-/Volkskoor “de Noortukse Vissersvrouwen” 
- 7 oktober: Dagtocht: Bezoek aan de orchideeënhoeven in Luttelgeest en ’s middags 

een boottocht door ‘de Weerribben’ 
Nadere bijzonderheden over deze activiteiten worden bekend gemaakt in de Senior van 
september 2022. 
  



14 

 



15 

 

 

Bijzondere verhalen! 

Bijzondere verhalen hebben we gevonden in de vorm van een podcast, geschreven en 
verteld door twee Noordwijkse zussen Maija en Elly Vliet Vlieland. Op de foto ziet u 
Maija Vliet Vlieland.  

Vorige maand hadden we het verhaal over de ‘koffie/thee en wat erbij’, het bijzonde-
re verhaal over het dagelijks leven van veel Noordwijkers zo’n veertig á vijftig jaar 
geleden. Velen van u zullen dit herkennen. Dit keer gaat het over ‘poetsen’.  

 

Op vrijdag kreeg het hele huis 
een grote beurt. Alles wat los 
zat werd gelucht, uitgeklopt 
en buiten gehangen. Alles wat 
vast zat werd geboend en ge-
wreven. 
Eerst werden de bedden ver-
schoond. Lakens en slopen 
werden door schone exempla-

ren vervangen. De dekens, het stof eruit geslagen, 
werden uit het raam te luchten gehangen. De matjes 
werden geklopt. De vloer gezwabberd en in de was 
gezet. 
 
De loper ging van de trap, werd buiten gehangen 
over de waslijn en met de mattenklopper bewerkt. 
Vervolgens werden de koperen roeden glanzend 
gepoetst en als dan boven alles klaar was en de trap 

weer met loper en 
roeden was gerestau-
reerd, was het de 
beurt aan de beneden-
verdieping. 
 
Stoelen de kamer uit 
en in de gang, het 
vloerkleed opgerold, 

en na het ragen van muren en plafond en het soppen 
van de deuren werden de ramen gezeemd. Daarna 
werden de meubels en de vloer in de was gezet en 
dan was er tijd voor koffie. 
Net als de traploper was nu het vloerkleed over de 
waslijn uitgehangen om met de mattenklopper be-
straft te worden en kreeg het een laatste opfrissing 
met een in azijnwater gedoopte harde borstel. Dan 
ging het kleed fris ruiken en stofvrij terug op de 
vloer, waar alle was was uitgewreven en elk meu-
belstuk ging terug op zijn plek. 
Nu was het poetsen zo ver gevorderd dat aan de 
voorbereidingen voor het warme middagmaal kon 
worden begonnen. 

 
Na het eten kwam de keuken aan de beurt. De kas-
ten werden van binnen en van buiten onderhanden 
genomen. De vloer geschrobd met de luiwagen en 
het granieten aanrecht en de betegelde gootsteen 
met ‘vim’ geschuurd. De buitenboel werd het laat-
ste gedaan. Het tuintje aangeharkt, de straat ge-
veegd en tot besluit van deze werkdag werden bel 
en brievenbus gepoetst tot ze met hun diepe gouden 
glans de voordeur tot uitnodigend pronkjuweel 
maakten. Dan kwamen wij uit school, slikten met 
onze niet geveegde voeten 
het vuil opnieuw naar bin-
nen, gooiden jas en tas in 
een hoek van de kamer en 
vielen (wel gevraagd of 
het mocht) aan op de 
koekjestrommel. 
Moeder, te uitgeput om 
commentaar te geven, 
schonk ons thee in en luis-
terde belangstellend naar 
onze verhalen. Het hele huis rook naar wrijfwas, 
spiritus en groene zeep, zo feestelijk schoon kon je 
op de zondag gaan wachten! 
 
De podcast van de zussen Vliet Vlieland kunt u gra-
tis beluisteren op: https://
www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/
postcast-kuuroord-zeebad/ 

Poetsen 

https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
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Een Woordzoeker  

 

© ruiterpuzzel.nl   

Weer een nieuwe puzzel  

K IJ L R U U T N O V A K A N T I E 

V T N E M E T R A P P A E S U M A 

B O S O W A N D E L I N G S I E R 

N G T A U K A N E G N I R A V R E 

E E E T F IJ R A L A N D S C H A P 

L N O Z S K U U P A A I D N Z T M 

E G N J E I A S S A V N P E M D A 

K O E P E L T E N T A I I M R I C 

N N K Z B N S D R R P L V O A S B 

I D C T O E E C T B E A M R W C E 

W E E T E N R S H N D A U D U O L 

E R H N K N D O E A P N G Z I S E 

P W C E I O R T T V P K A O E N V 

K E N T N Z N O Z A G O O D Z O E 

U G I E G E E F T R E M O Z E Z N 

E IJ R V N R U G Z A K S A P E B I 

L B U I T E N L U C H T T S U K S 

22 personen hebben de oplossing ‘Hairstyliste’ ingestuurd van de puzzel uit De Se-
nior van de maand juni. 

 

De prijswinnaars zijn getrokken door mevrouw Hajera Omarzad. Zij is degene die 
er elke dag voor zorgt dat het Trefpunt er tip top uit ziet.  
 

De prijzen hebben uiteraard te maken met het kappersvak.  
Eerste prijs, een warme luchtborstel, gewonnen door A.M. Peschier uit de Branding. 
Tweede prijs, een haarfohn, gewonnen door Dhr. Van Bochove uit de Adelaert. 
Derde prijs, shampoo, conditioner en een handdoek, gewonnen door: G. Plug uit de Zoutmanstraat. 
 

Gefeliciteerd! De prijzen worden bij u thuis bezorgd.  
 

Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen te winnen. De oplossing van de puz-
zel graag vóór maandag 1 augustus opsturen naar onderstaand adres. 

 Trefpunt 
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing 
Schoolstraat 2 
2202 HJ Noordwijk  

Tip: Vergeet niet uw volledige adres erbij te zetten 

http://www.ruiterpuzzel.nl/
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In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier  

   weg  te strepen zijn. De letters die overblijven vormen samen de oplossing. Veel puzzelplezier. 

Aandenken 

Aankomst 

Appartement 

Auto 

Avontuurlijk 

Bed and     

     breakfast 

Belevenis 

Boeking 

Bos 

Buitenlucht 

Camper 

Camping 

Caravan 

Disco 

Dromen 

Ervaringen 

Foto’s 

Gazon 

Gezelschap 

Gezond 

IJsje 

Inchecken 

Inenten 

Koepeltent 

Kust 

Landschap 

Leuk 

Mooi 

Motel 

Mug 

Musea 

Onderweg 

Ontspannen 

Pas 

Pret 

Reis 

Restaurant 

Rugzak 

Rustpauze 

Strand 

Survival 

Tent 

Toer 

Vakantie 

Vrij 

Wandeling 

Warm 

Winkelen 

Zee 

Zeilen 

Zomer 

Zon 

Zonnen  
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Vacature bank 

  
Correspondent  
Wij zijn op zoek naar een correspondent die beschikt over een vlotte pen en die verha-
len van verschillende mensen kan omzetten naar een leuk artikel!  

Interesse? Stuur een mail naar redactie@ansv.nu en wij nemen contact met u op.  

FOTO WEDSTRIJD 
2022 

 
De gezamenlijke ouderenbonden uit de Gemeente Noordwijk (Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk) 
gaan samen met Gallery Color uit Noordwijk een fotowedstrijd organiseren. 
Bij deze willen we alle leden van de ouderenbonden uitnodigen om het “winnende plaatje” te maken en 
deel te nemen aan dit event. 
 
Het thema van de fotowedstijd is:  

“Uw mooiste plekje van de gemeente Noordwijk” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U mag maximaal 2 foto’s insturen. 
> Dit kan digitaal naar fotowedstrijd2022@gmail.com 

> U kunt ook de afdruk van een foto 20x30cm sturen naar of afgeven bij Janneko Giezen, 
Adr.Mouriszweg 9, 2203 GA Noordwijk. 

> De foto’s moeten voorzien zijn van naam, adres, telefoon en e-mailadres. 
> De foto’s moeten gemaakt zijn in 2022 en mogen niet bewerkt zijn. 
> De foto’s kunnen worden gebruikt voor diverse publicaties. 

 
Voor de winnaars zijn er prachtige prijzen beschikbaar gesteld door: Gallery Color, o.a. de gemaakte foto 
afgedrukt op plexiglas. 
Gallery Color ondersteunt de initiatiefnemers van de ouderenbonden met dit event. 
Insturen van de foto kan tot 16 oktober 2022 

mailto:redactie@ansv.nu
mailto:fotowedstrijd2022@gmail.com
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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 en 
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 in juli 2022 

 

Het seizoen wordt op 30 juli spetterend afgesloten met een optreden van het  

vermaarde Shanty-koor De Zeekanters.   

Kom die dag om 14.00 uur  

    naar het Trefpunt! 

 

Activiteit Dag Tijd/Plaats Juli Contact 

Biljarten (comp.) Di 
09.30 - 12.00 
Wieken 

5 Cor Glasbergen 

Bingo Do 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

14 en 28 Edith Ouwehand 

Bloemschikken wo 
10.00 - 11.30 
Trefpunt 

  Edith Tinga 

Bowlen Do 
14.00 - 16.00 
Flamingo 

  Tilly van Zuylen 

Haken en breien Do 
10.00 - 12.00 
Trefpunt 

7, 14, 21, 28 Hennie Meeuwenberg 

Kaarten en meer ma 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

4, 11, 18, 25 Melinda Meere 

Klaverjassen wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

6, 13, 20, 27 Trudie Stagge 

Koersbal wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

  Greet van Beelen 

Lunch ma 
12.00 - 13.30 
Trefpunt 

  Ton Donders 

Postzegel ruil-
beurs 

wo 
13.30 - 17.00 
Wieken 

6 Hennie Meeuwenberg 

Rad van fortuin zat 
14.00 – 17.00 
Trefpunt 

23 Adje Mooijekind 

Sjoelen wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

6, 13, 20, 27 Aart Mulder 

Zomersluiting 2022 
 

De Wieken van maandag 11 juli t/m zondag 31 juli  
Het Trefpunt van maandag 1 augustus t/m zondag 21 augustus 

In augustus staan er geen activiteiten gepland 


