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Colofon:                                                                                                                                                                                   

De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en ver-

schijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand juni 2022.                                              

De juli uitgave verschijnt op 30 juni 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 inleverdata kopij voor ‘de Senior’ zijn: voor juli 13 juni en 

voor september 15 augustus, in augustus verschijnt De Senior niet.                                                           

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

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 30 juni 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 16 juni 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.  
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Van de bestuurstafel 

Na de fijne Paasdagen werden we blij verrast door een 
prachtig voorjaar zonder beperkingen en konden we er 
weer op uit en genieten van de prachtige bloemenvel-
den en corso, en ons lichaam weer voorzien van de 
nodige vitamines. En er was nog meer goed nieuws. U 
heeft het waarschijnlijk in de plaatselijke bladen kun-

nen lezen: Hennie Meeuwen-
berg werd benoemd tot LID 
in de ORDE VAN DE 
ORANJE NASSAU. Het was 
niet alleen voor Hennie een 
verrassing maar ook voor het 
bestuur en de leden van 
ANSV.  
 

Hennie zet zich als vrijwilli-
ger al jaren lang in voor de 
Senioren in Noordwijk. Jaren-
lang was zij bestuurslid en 

voorzitter van de ANBO. Na de afscheiding van de 
ANBO maakte ze zich sterk voor een nieuwe bond, 
het huidige ANSV. Tevens coördineerde zij de thuis-
bezoeken en activiteiten. Namens alle leden willen we 
Hennie van harte feliciteren met deze benoeming.  
 

Verder in het blad vindt u meer nieuws over deze be-
noeming. Maar er was niet alleen blijdschap en vreug-
de, ook verdriet .Binnen een paar weken tijd ontvielen 
ons weer een aantal trouwe ANSV-leden. Wij wensen 
hun familie en overige nabestaanden veel sterkte en 
kracht om dit verlies te kunnen dragen. 
Bij de Algemene Ledenvergadering heeft u kunnen 
lezen dat het uiteindelijk gelukt is om voor Jan Hoek, 
penningmeester van ANSV een vervanger te vinden. 
Jan heeft zich de afgelopen jaren als vrijwilliger inge-
zet om de financiën van ANSV te beheren. Na het 
vertrek van de vorige penningmeester hebben we Jan 

weer gevraagd om tijdelijk (ruim 2 jaar) deze functie 
weer te vervullen. Jan heeft dit met verve gedaan tot 

grote tevredenheid van het bestuur en leden. We wil-
len Jan hier nogmaals hartelijk voor bedanken. 
 

Binnenkort gaan we samen met de Rabobank een in-
formatie ochtend/middag organiseren over het beta-
lingsverkeer. Dagelijks hoor je via de media dat senio-
ren beroofd worden of dat er met bankpasjes wordt 
geknoeid. De RABO medewerkers geven tijdens deze 
informatie bijeenkomst tips hoe veilig om te gaan met 
geld en bankpasjes en overige financiën, en hoe je 
weerbaar op te stellen. 
 

Na alle beperkingen door de coronamaatregelen heeft 
de deelname aan de verschillende activiteiten nog niet 
het niveau van voor de crisis. Het bezoekersaantal 
blijft achter. Deels is dit te verklaren door leden die 
zijn overleden en leden die nog angstig zijn om zich in 
groepen te begeven. Mochten er andere redenen zijn, 
dan willen wij dit graag van u horen.  
Speelt vervoer een rol, zijn het de financiën, of zijn er 
andere belemmeringen. Laat het ons weten. 

 

Ton Donders, voorzitter ANSV 

VOORAANKONDIGING 
NATIONALE OUDERENDAG 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 

Eindelijk na 2 jaar corona beperkingen zijn we er als 
gezamenlijke ouderenbonden “Senioren 4 Noordwijk” 
in geslaagd om weer een evenement te organiseren 
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 ge-
sproken wordt de Nationale Ouderen dag op de 1ste 
vrijdag in oktober gevierd, maar helaas waren alle ac-
commodaties 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, waardoor 
iedere ouderenbond naar rato kaarten krijgt. Voor 
ANSV betekent dit tussen de 70 en 80 kaarten. Het 
volledige programma en hoe u kaarten kunt bestellen 
wordt de komende maanden via De Senior bij u be-
kend gemaakt. 
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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 mei 
aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand april) 

> 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 

Het zal u niet verbazen dat het in veel families geen "koek en ei" is.  

Ook komt het voor dat bij overlijden van ouders één van de kinderen geen rouwkaart 

ontvangt omdat deze niet gewenst is bij de uitvaart. "Tijdens leven geen contact opgenomen 
met pa en ma, dan hoeft hij nu ook niet op de begrafenis te komen." hoor ik meermaals. 

 

Soms is een dergelijk kind met wie geen contact meer was in de testamenten van de ouders ook 
onterfd. Vóór 2003 werd een kind dat onterfd was en een beroep deed op zijn/haar legitieme 
portie, alsnog erfgenaam, en kon je bij de afwikkeling van de nalatenschap en de verdeling niet 
om dat kind heen. Sinds op 1 januari 2003 het nieuwe erfrecht in werking is getreden, blijft een 
onterfd kind in de letterlijke zin van het woord onterfd, dat wil zeggen ook bij een beroep op 
zijn/haar legitieme portie wordt hij/zij nooit meer erfgenaam. Het onterfde kind krijgt een vor-
dering op de nalatenschap van een bedrag ter grootte van zijn legitieme. 

 

Na 1 januari 2003 rees dan ook bij veel notarissen de vraag of je het onterfde kind actief moest 
benaderen. Het was immers geen erfgenaam dus had je het voor de verklaring van erfrecht niet 
nodig. Ook de andere kinderen en de langstlevende ouder zaten vaak niet te wachten op 
(ongewenst) contact. In het verleden zijn er door rechterlijke instanties verschillende uitspraken 
gedaan over wat een notaris nu wel of niet moest doen. Volgens de ene uitspraak behoorde het 
tot je notariële zorgplicht om alle erfgenamen in te lichten, en ook het onterfde kind op zijn/
haar rechten te wijzen, terwijl een andere uitspraak een notaris berispte omdat die "op eigen 
houtje" een legitimaris benaderd had, terwijl de familie dat niet wilde. 

 

De meest recente uitspraak in deze is van de Kamer voor het Notariaat in Den Bosch van 21 
maart 2022. Vader was overleden, er was een langstlevende en kinderen waaronder X. Met X 
was ruzie. Er was een normaal langstlevende testament (wettelijke verdeling) waarbij de 
langstlevende eigenaar wordt van alles en de erfdelen van de kinderen schuldig bleeft. X was 
ook erfgenaam. Bovendien was er een executeur. Dus ook hier waren de (andere) kinderen niet 
nodig. De executeur zou de erfgenamen inlichten.  

Toch oordeelde de Kamer voor het Notariaat dat toen de notaris de opdracht kreeg een verkla-
ring van erfrecht en toedeling op te stellen en van de executeur vernam dat zij en haar moeder 
(de langstlevende) er niet aan toe waren contact met X te hebben, het voor hem duidelijk had 
moeten zijn dat de verhoudingen gespannen waren. Juist onder die omstandigheden had hij de 
opdracht met zorgvuldigheid en evenwichtigheid naar alle erfgenamen toe moeten uitvoeren. 
De Kamer verwijst naar gedragsregels die de KNB heeft geformuleerd. 

 

Moraal van dit verhaal: in een nalatenschap moet de notaris toch alle betrokkenen inlichten, 
ook al heeft de familie dit liever niet. Als een notaris uw wensen daaromtrent niet kan vervul-
len ligt dat dus niet aan hem of haar persoonlijk maar aan het feit dat de notaris gebonden is 
aan de gedragsregels die (onder meer) voorschrijven dat in een nalatenschap alle betrokkenen 
(in casu in elk geval de erfgenamen) moeten worden ingelicht. 
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Beste redactie van het blad ‘De Senior’,  

 

Dankzij de vele info die ik vorig jaar heb ontvangen van Cees Hamburger en mede dankzij de ondersteu-

nende brieven van de ANSV-leden, Tiny van den Wollenberg en Henriëtte van der Gugten, heeft het Zij-

ne Majesteit behaagd om mijn moeder, Hennie Meeuwenberg-Beijer, een koninklijke onderscheiding toe 

te kennen.  

Mijn moeder en ik zijn Tiny en Henriëtte hier erg dankbaar en erkentelijk voor!                                                                                               

We hebben mijn moeder met de smoes dat haar schoonzoon Hans vanwege jaren dienst bij de brandweer 

een onderscheiding zou krijgen, meegelokt. Op het moment dat zij door de burgemeester werd verwel-

komd wist ze nog van niets. Toen de burgemeester haar uitlegde dat het lintjes dag is en dat zij die zou 

krijgen en dat het niet om niet haar schoonzoon ging, begon het bij haar te dagen. Ze moest het wel even 

laten bezinken. 

Mijn moeder was blij verrast en stelde het zeer op prijs dat beide dames, Tiny van de Wollenberg en 

Henriëtte van der Gugten, bij de uitreiking aanwezig waren. 

 

Vriendelijke groet, 

Karin van der Niet-Meeuwenberg 
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Unieke tentoonstelling in Museum Noordwijk 

Tot 11 september is in Museum Noordwijk een 
unieke tentoonstelling te zien met de naam ‘Uit 
de schaduw van Max Liebermann: Leo Klein- 
Diepold’. Niet eerder waren zo veel werken van 
de onterecht, redelijk onbekend gebleven mees-
terschilder Klein-Diepold bij elkaar te zien. Op 
de midden zolder van het Rijksmonument aan 
het Jan Kroonsplein is de, aan deze tentoonstel-
ling gelieerde, expositie ‘Kijk HAAR’ te bezoe-
ken. Twee mooie redenen om naar Museum 
Noordwijk te komen. 

In Museum Noordwijk zijn 69 schilderijen van 
Klein-Diepold (1865 (Dortmund) - 1944 (Berlijn)) 
te bewonderen. Een deel behoort tot de collectie van 
het museum. De andere zijn in bruikleen afgestaan 
door eigenaren uit binnen- en buitenland. Ruim de 
helft van de getoonde schilderijen heeft betrekking 
op Noordwijk of Noordwijkers. Klein-Diepold 
woonde en werkte met tussenpozen in Noordwijk, 
waar hij optrok en schilderde samen met de wel zeer 
bekend geworden Max Liebermann, wiens schilde-
rijen topprijzen opbrengen. Vandaar de titel van de 
tentoonstelling.  

 

Klein-Diepolds tweede huwelijk was met Ilse Tap-
penbeck, de dochter van Heinrich Tappenbeck, die 
zeer verbonden is met Huis ter Duin. Klein-
Diepolds levensloop, geïllustreerd met veel foto’s, 
waaronder zijn kunstwerken, is te vinden in een 
ruim 140 pagina’s dik boekwerk dat parallel aan de 

tentoonstelling is verschenen. Samensteller van de 
tentoonstelling Jaques Dekker is ook de auteur van 
dit unieke, prachtige en complete naslagwerk, dat 
onder meer te koop is Museum Noordwijk, bij de 
VVV in Noordwijk en Boekhandel van der Meer.  

 

Op de midden zolder van het Rijkmonument aan 
Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk aan Zee is een af-
geleide expositie te zien onder de titel ‘Kijk 
HAAR’. Deze tweede expositie is tot stand geko-
men door de inspanningen van de werkgroep Tex-
tiel, Sieraden en Accessoires van het Genootschap 
Oud Noordwijk. Centraal in deze tijdelijke tentoon-
stelling is een schilderij van Leo Klein-Diepold. Het 
is een portret van een chique dame, mogelijk beho-
rend tot de welbekende familie Tappenbeck. Rond 
het schilderij zijn tal van attributen tentoongesteld 
waaronder kleding uit die tijd, bonten mutsen en 
stola’s, sieraden en verschillende memorievoorwer-
pen, die allemaal tot de collectie van het genoot-
schap behoren. Normaal liggen ze opgeslagen in het 
depot en zijn zij niet te bezichtigen. Reden te meer 
om de gang naar Museum Noordwijk aan het Jan 
Kroonsplein 4 in Noordwijk aan Zee te maken. De 
tentoonstelling is evenals de oeuvre tentoonstelling 
van Leo Klein-Diepold nog tot en met 11 september 
van dit jaar te bezoeken. 

Hans Savenije 
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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 
 

Heeft u nog vragen m.b.t. deze fotowedstijd, neem dan contact op Janneko Giezen 
e-mail: janneko.giezen@hotmail.com 
 

Wie, wat is Gallery Color 
Gallery Color klinkt misschien niet bij iedereen bekend in de oren, maar is een echt Noordwijks bedrijf. 
Het begon in 1977 bij de geestelijke vader Jan van Haarlem aan de Abr. Van Rooijenstraat, vlak achter 
toenmalig Foto Kruyt en eetcafé  De Klucht. Als Gallery Fotovaklab bediende het bedrijf tal van grote op-
drachtgevers, waaronder internationale bedrijven in techniek en ruimtevaart, standbouwers, beeldend kun-
stenaars en uiteraard ook particulieren. Ook schoolfotografie speelde een hoofdrol. In 1988 werd een grote 
stap gemaakt met de verhuizing naar de Losplaatsweg, waar het tot op de dag van vandaag gevestigd is. In 
1999 kwam de grote omwenteling van de traditionele analoge naar digitale fotografie. In een kleine 2 jaar 
verdwenen de meeste doka’s en bijbehorende vergroters en maakten plaats voor digitale belichters met 
laser en LED. Het papier en ontwikkelproces bleven echter ongewijzigd. In 2011 werd er een verregaande 
samenwerking aangegaan met Perplex Foto uit Amsterdam, wat uiteindelijk uitmondde in één bedrijf. 
 

Gallery Color 
Losplaatsweg 22 
2201 CV Noordwijk 

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 

mailto:fotowedstrijd2022@gmail.com
mailto:janneko.giezen@hotmail.com


13 

Vrijwilliger in de spotlights 

 

 Hij staat niet op de vrijwilligerslijst van de ANSV (geen tijd en “ik ben 
al twee dagen vrijwilliger bij het Smalspoormuseum in Valkenburg”), 
maar doet op verzoek klusjes voor onze vereniging.   
 
 

We hebben het over Theo Mooijekind en onze vraag aan hem was: Kan 
jij niet een Rad van Fortuin voor ons maken? Ja, dat kon hij…  
 
 

Tot nu toe huurden wij het rad van de 
Speel-o-theek van de Willem v/d Bergh, 
reserveren, rad halen en terug brengen op 
de tijden dat zij open waren, huur betalen 
uiteraard enzovoorts. Kortom, het was een 
heel gedoe.  

 
 

Een eigen rad is dus veel gemakkelijker. Het rad is af en wij als bestuur 
zijn daar erg blij mee.  
 

Theo bedankt!  

Bingo 
 
Al sinds jaar en dag wordt door ANSV, vroeger ANBO, een Bingo in het Trefpunt gespeeld. 
Eerst op de ouderwetse manier, met balletjes met een getal erop die met de hand uit een zakje werden ge-
nomen.  
Tegenwoordig gebeurt de uitvoering door middel van een elektronisch apparaat dat de getallen op een 
scherm aangeeft. 
 
Elke ronde wordt gespeeld om een hoofdprijs voor een volle kaart. Daarvoor wordt nog voor een rijtjes-
prijs gespeeld. Het spel wordt twee keer per maand gespeeld. En wel, de tweede en vierde donderdag van 
de maand.  
’s-Middags om twee uur is de aanvang. Na de tweede ronde en de vierde ronde is er een pauze. 
 
De kosten van een speelplankje zijn € 2,50. Daarmee speel je de vijf ronden mee. 
Een kopje koffie of thee in de eerste pauze is voor rekening van ANSV. 
 
Samen met zijn assistenten Wil Boekelo en Edith Ouwehand nodigt Bingo-master Ton Donders U uit. 
Wij hopen U te zien op deze gezellige middag. 
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Bijzondere verhalen! 

Bijzondere verhalen hebben we gevonden in de vorm van een podcast, geschre-
ven 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 Wasdag, het eerste bijzondere ver-
haal over het dagelijks leven van veel Noordwijkers zo’n veertig tot vijftig jaar 
geleden. Velen van u zullen dit herkennen. Dit keer gaat het over ‘koffie/thee en 
wat lekkers erbij’. 

Koffie/Thee en wat erbij. Gezellig een bakkie doen, 
wie kent niet dit gevleugelde gezegde? Door de eeu-
wen heen heeft een bakkie troost zijn werk gedaan. 
In tijden van kommer en kwel of op hoogtij dagen. 
Een kopje koffie ging er altijd wel in. Onze smaak is 
nauwelijks veranderd in al die jaren, misschien wat 
minder zoet of helemaal zwart, maar de koffie bleef 
hetzelfde. Wat wel veranderde, was de manier van 
zetten.  
 

Thuis dronken we filterkoffie, een klein 
bruin stenen potje met een dito filter 
erop. Koffie in de filter, schepje Buis-
man erbij, aanstampen en beetje voor 
beetje het kokende water erop gieten. 
Een bodempje koffie in het kopje en dan 
hete melk erbij, het liefst zonder vel.  
De percolator was nieuw en tijdbespa-
rend, koffie in de filter, water in de pot 
en boven op de kachel of petroleumstel. 

Met deze koffie (wat minder sterk) werd het kopje 
tot ver over de helft gevuld. Er ging geen gekookte 
melk meer bij maar een scheutje koffieroom uit de 
fles.  
Soms werd er nog wat verder geëxperimenteerd, 
omkeerbare espressopotten of zelf gebrand extract, 
alles mocht zolang het resultaat maar goed bleef en 
vol verlangen naar het tweede kopje kon worden 
uitgezien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan suikerpotten viel niet veel te verbeteren. Hoe-
wel eind vijftiger jaren de suikerautomaat in geen 
gezin ontbrak. Een chroom exemplaar voorzien van 
een drukmechanisme, waarmee je door het indruk-
ken van een knop, precies een afgemeten hoeveel-
heid suiker in het kopje kon laten vallen. Toch was 
dit voorwerp van vernuft maar een kort leven be-
schoren. Na enkele jaren was het geheel uit de mode 
en moesten wij ons behelpen met het ordinaire sui-
kerpotje en bijbehorende schep.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij koffie hoorde wat, een koekje of gebakje en dat 
betekende op zaterdag een half pond koek halen bij 
de bakker. Afhankelijk van de financiën was het 
banketkoek, mooi opgemaakt met spijs of roomge-
vulde koekjes, goeie koek van zand of bladerdeeg 
met roomboter gebakken of gewone koek.  
Die er hetzelfde uitzag als de goeie, maar waar min-
dere kwaliteit boter was gebruikt. Maar soms als er 
geen reden was voor een gebakjes, maar de trek in 
iets lekkers heel groot, werd er getrakteerd op moor-
koppen van de Verbetering. Een ronde met chocola-
de overdekte schuimlaag gevuld met naar rum sma-
kende crème. Zo zalig! Met het verdwijnen van de 
Verbetering is ook de meest verrukkelijke versnape-
ring van de wereld tot herinnering geworden.  

 

Koffie/Thee en wat erbij  

Maija Vliet Vlieland 
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Een Woordzoeker  

 
© ruiterpuzzel.nl   

Weer een nieuwe puzzel  

 

N E R E P U O T H K S H A M P O O 

E M A T J E P N O Z A M I L C A G 

V P A K G O O R D A E P U O C I N 

L S H K N H O F R A A H P R V T I 

O P C Y R F B L O N D E R E N I L 

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

R E S T E K E L S R S S T P K U O 

E G R L U R K P I K T E R O N S P 

T E E M E S E S U E D N O T I A S 

A L P G E S L N V O A I K T P W R 

W D P R H IJ S I Y H T L R A K H U 

I R A IJ T L G U K E E B U L A A E 

T A K S L I R N O I T O L F M A L 

H A R E N M A K O M I B L E G R K 

S B O G E N A K L E U R E N T L X 

S T H G I L H G I H P U N T K A M 

S E F I L E E R S C H A A R W K E 

Van verschillende kanten hoorde ik dat het bijna geen doen was om de puzzel van mei op te lossen, omdat 
hij op twee verschillende pagina’s afgedrukt stond. Het was onhandig en niet praktisch en weet u: u heeft 
gelijk!  
Van kritische opmerkingen leren wij, als redactie, en het zal dus niet meer voorkomen.  
 

De oplossing van de maand april was: Hooikoortsseizoen  
21 personen hebben de oplossing ingestuurd en de prijswinnaars zijn getrokken door mevrouw Hennie 
Meeuwenberg. 
 

Koffie/thee pakket is gewonnen door: mevrouw Olga Klene uit Voorhout. 
Noordwijk Zeewater is gewonnen door: G. Visser uit Sassenheim.  
Het puzzelboek is gewonnen door: Mevrouw Robbers - v.d. Berg uit Noordwijk.  
 

Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen te winnen.                                
De oplossing van de puzzel graag vóór 13 juni 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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Elk woord bevat minstens een letter die maar op één manier weg te strepen is.  

Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. 
Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vind je de oplossing. Veel puzzel plezier! 

PONY 

PUNTKAM 

SCHEREN 

SHAMPOO 

SNOR 

SPIEGEL 

STEKELS 

STIJL 

STOEL 

THEE 

TONDEUSE 

TOUPEERKAM 

TOUPEREN 

VERSTEVIGING 

WASUNIT 

WATERGOLVEN 

WAX 

WIT 

BAARD 

BLONDEREN 

BOBLINE 

CHEMIEHOEK 

CLIMAZON 

COUPE 

DATE 

DROOGKAP 

EFILEERSCHAAR 

FLATTOPPER 

FOLIE 

GEL 

GRIJS 

HAAR 

HAARFOHN 

HAARLAK 

HAARLOK 

 

HANDDOEK 

HAREN 

HIGHLIGHTS 

KAM 

KAPPER 

KAPPERSSCHAAR 

KLEUREN 

KLEURSPOELING 

KNIPKAM 

KRUL 

KRULLEN 

LOOK 

LOTION 

MATJE 

MES 

MOUSSE 

OGEN 
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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.  

mailto:redactie@ansv.nu
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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 
Binnen 

Hennie Meeuwenberg-
Beijer 

071 36 141 98 
henniemeeuwenberg@gmail.com 

Bezoekersteam Noordwijk a/
Zee 

Adje Mooijekind 071 36 150 46 
adjemooijekind@icloud.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 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 juni en juli 2022 

 

 

Er zijn geen activiteiten op 6 juni (2e Pinksterdag) 

 
 
 
 

Zomersluiting 2022 
 

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

Activiteit Dag Tijd/Plaats Juni Juli Contact 

Biljarten (comp.) Di 
09.30 - 12.00 
Wieken 

7, 14, 21, 28 5 Cor Glasbergen 

Bingo Do 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

9 en 23 14 en 28 Edith Ouwehand 

Bloemschikken wo 
10.00 - 11.30 
Trefpunt 

15   Edith Tinga 

Bowlen Do 
14.00 - 16.00 
Flamingo 

    Tilly van Zuylen 

Haken en breien Do 
10.00 - 12.00 
Trefpunt 

2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 Hennie Meeuwenberg 

Kaarten en meer ma 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

13 en 20 4, 11, 18, 25 Melinda Meere 

Klaverjassen 
(comp.) 

wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 Trudie Stagge 

Koersbal wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 Greet van Beelen 

Lunch ma 
12.00 - 13.30 
Trefpunt 

13, 20, 27   Ton Donders 

Postzegel ruil-
beurs 

wo 
13.30 - 17.00 
Wieken 

1   Hennie Meeuwenberg 

Rad van fortuin zat 
14.00 – 17.00 
Trefpunt 

  23 Adje Mooijekind 

Sjoelen wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 Aart Mulder 

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. 


