Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

7e jaargang mei 2022

Colofon:
De Senior is een uitgave van de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) en verschijnt 10 X per jaar. Deze uitgave is voor de maand mei 2022.
De juni uitgave verschijnt op 30 mei 2022.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’, telnr. 06 20 798 420
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 30 mei vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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Volgens de redactie veel lees– en zienswaardigheden deze keer weer in het blad. Lees bijvoorbeeld op pagina 15 het verhaal over ‘de
wekelijkse wasdag’ van de twee Noordwijkse zussen Maija en Elly Vliet Vlieland. (zie
de foto hierboven van een was droogrek wat
in de vorige eeuw in veel woonkamers bij de
kolenkachel in de huiskamer stond). Verder
het verslag van de ALV van afgelopen donderdag 14 april en ook wat foto impressies
van diverse ANSV leden.

17+18
19

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 mei naar: redactie@ansv.nu
Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen, in
overleg met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die niet zijn ondertekend vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie.
Uit ons blad ‘De Senior’ mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden overgenomen.
De redactie bestaat uit:
Adje Mooijekind, Chris Andree en Cees Hamburger

De uiterlijke inleverdata kopij voor ‘de Senior’ zijn:
voor juni 16 mei en voor juli 13 juni, in augustus is er geen blad.
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
Na ruim 2 jaar corona beperkingen uiteindelijk weer
een fysieke Algemene ledenvergadering van ANSV.
Het was een stralende donderdagmiddag met als resultaat een goede opkomst en een geweldige sfeer. De
aanwezige leden waren nu in de gelegenheid om fysiek kennis te maken met een aantal nieuwe bestuursleden. Elders in het blad leest u het verslag van de
ALV. Het bestuur wil via dit blad nogmaals haar dank
uit brengen naar Henriette van Gugten als voormalig
secretaris en Jan Hoek als penningmeester. Zij hebben
zich jarenlang als bestuursleden voor ANSV ingezet
en zijn aangebleven tot ANSV weer een nieuwe secretaris en penningmeester had gevonden.
Zoals u ook in het verslag kunt lezen werden we blij
verrast door een van de aanwezige ANSV-leden met
een bloemetje en een bedankje voor het vertrouwen in
het bestuur en het organiseren van de activiteiten ook

in de coronaperiode met al zijn beperkingen. De
mooie woorden en applaus van de aanwezigen leden
geven het huidige bestuur weer enthousiasme om de
huidige activiteiten te continueren en nieuwe te ontplooien. Op dit moment zijn we bezig om het jaarprogramma 2022 rond te krijgen met daarin al opgenomen nieuwe activiteiten.
Als we dit blad schrijven heeft u waarschijnlijk al
prachtige Paasdagen achter de rug, waarin u na lange
tijd , zonder beperkingen weer heeft kunnen genieten
van uw naasten en een knuffel weer mogelijk was.
Wat betreft het plannen van activiteiten en eventuele
vakanties, kan ik u mededelen dat in juli De Wieken
en in augustus Het Trefpunt zijn gesloten in verband
met onderhoud en vakanties van vrijwilligers.
Ton Donders, voorzitter ANSV

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
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met : Hester, adviseur Minima bij de gemeente Noordwijk
(071 - 3660000) of langs gaan bij het Loket voor ieder 1.

Contributie
Bij de editie van de Senior van maart vond u een brief met het verzoek uw contributie te betalen
voor het jaar 2022. Een behoorlijk aantal leden heeft aan dit verzoek voldaan. Er is echter nog een
aantal leden dat per 16 april nog niet betaald heeft. Het betreft 19 echtparen en 56 individuele leden. Deze leden zullen bij deze Senior een aanmaning aantreffen met het verzoek de contributie
alsnog te voldoen voor 1 juni, of anders het lidmaatschap op te zeggen bij de ledenadministrateur.
Leden die op 1 juni niet gereageerd hebben, zullen als lid worden uitgeschreven en ontvangen
hiervan schriftelijk bericht.
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Hier kan uw
‘advertentie’
worden geplaatst!
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Speciale hobby
Regelmatig doen we
een oproepje of u
speciale
(bijzondere) hobby’s met ons wilt
delen. De Senior is
een blad vóór en
dóór senioren. Het
is gebleken dat
mensen hun eigen
hobby niet snel speciaal vinden. Dit
was ook de mening van mevrouw Greet Heemskerk.

Dat dit een enorme klus is, blijkt uit het feit dat elke
handdoek twee geborduurde randen krijgt en Greet
met elke letter ruim een uur aan het borduren is.
Greet heeft een vaste plek in huis, dicht bij het raam,
zodat ze voldoende daglicht heeft.

Wij, het
bestuur,
vinden dit
een hele
speciale
hobby en
we wensen
haar nog
Mevrouw Greet Heemskerk is bijna 85 jaar jong en veel borzij heeft bijna 500 handdoeken geborduurd. Zij is
duurplezier
van plan dit aantal van 500 te halen. Al bijna 75 jaar toe.
is dit haar grootste hobby. Een andere hobby van
haar is haken.
Greet heeft een grote vrienden- en kennissenkring.
Als zij hoort dat iemand een speciale verjaardag
viert, dan biedt zij aan om voor diegene een handdoek te borduren. Dit aanbod wordt altijd zeer op
prijs gesteld.

Biljartgroep “Eindelijk”
In 2011 werd de biljartgroep “Eindelijk” geboren.
Kennelijk was het een
zware bevalling, vandaar
de naam. Het bleek namelijk moeilijk om voldoende
geïnteresseerden te vinden,
maar uiteindelijk is het dan
toch gelukt en ging het van
start onder de bezielende
leiding van Cor GlasberArnold Geerlings
gen. Iedere dinsdagmorgen
komen de keu-fanaten bijeen om kwart voor negen
om hun kunsten ten toon te spreiden.
Het seizoen voor de biljarters bestaat voornamelijk
uit de clubkampioenshappen die door het hele seizoen heen lopen en worden onderbroken door het
kerst- en paastoernooi. Het laatste kersttoernooi
werd grotendeels in 2021 gespeeld maar kon niet
tijdig worden beëindigd in verband met de corona
lock-down, maar omdat er nog

maar een paar wedstrijden gespeeld moesten worden
hebben we het toernooi begin februari toch nog afgemaakt. Winnaar werd Arnold Geerlings.
Intussen is ook het paastoernooi gespeeld. Hier behaalden Cor Glasbergen en Tinus de Ridder evenveel punten maar het onderlinge resultaat werkte in
het voordeel van Cor Glasbergen.
De biljarters gaan weer verder met de clubkampioenschappen.
Tom Braams

Cor Glasbergen
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Huisontruiming Bollenstreek
Bedrijfsontruiming

Spoedontruiming
www.huisontruimingbollenstreek.nl
info@huisontruimingbollenstreek.nl

06 124

521

27

Buitenkaag
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Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere
Op 22 maart 2022. deed het Hof
Arnhem-Leeuwarden een uitspraak die
weer bewijst hoe belangrijk

X in het testament kunnen zetten dat zijn
broer B alleen zou erven als hij zonder
echtgenote en afstammelingen zou overlijden. Dat stond er niet in. Ook had X
een nieuw testament kunnen maken na
het huwelijk met zijn 2e echtgenote. Dat
is ook niet gebeurd. Weliswaar was er
wel eens een concept gemaakt maar dit
is nimmer ondertekend. Het zou kunnen
dat hij dacht dat een concept voldoende
was, of dat het al getekend was, maar het
is volgens het Hof ook mogelijk dat hij
uiteindelijk toch niet wilde wat in het
concept stond.

het is om - zeker bij gewijzigde omstandigheden maar bij voorkeur één keer in
de 5 jaar - kritisch naar je testament te
kijken. Klopt het nog met de huidige situatie? Zijn er mensen in het testament
genoemd die intussen overleden zijn?
Was er een 'partner' aangewezen en is de
relatie inmiddels geëindigd?
De casus in het testament was als volgt.
Overledene X heeft 11 jaar voor zijn
overlijden een testament gemaakt, en
daarin zijn toenmalige echtgenote tot
erfgename benoemd. Voor het geval de
echtgenote zou ontbreken, wees X zijn
broer B aan als erfgenaam.

De conclusie van het Hof is dat de broer
B enig erfgenaam is.
Als u dit leest denkt u wellicht "het moet
wel heel erg zijn als iemand liever zijn
broer in het testament wil dan zijn echtgenote en kinderen". Dat dacht ik namelijk; het is puur giswerk wat X nu daadwerkelijk gewild zou hebben en daarom
houdt het Hof de exacte terminologie
van het testament aan.

Ten tijde van zijn overlijden was het eerste huwelijk door echtscheiding ontbonden en was X inmiddels gehuwd met Y
uit welk huwelijk twee kinderen werden
geboren. Het testament had hij nooit veranderd. Y stelt dat zij en de kinderen erfgenamen zijn nu het huwelijk heeft
plaatsgevonden ná het testament, en B
stelt dat hij enig erfgenaam is omdat X
van de eerste echtgenote gescheiden is,
en hij dus op grond van het testament
enig erfgenaam is.

U ziet dus dat de tekst in het testament
heel belangrijk is. Beter méér overwegingen en uitleg opnemen dan minder.
Zijn alle mogelijke omstandigheden
voorzien en alle voorwaarden opgenomen? Als u oude testamenten heeft en
uw situatie is daarna veranderd of u twijfelt of het testament wel uit zal werken
zoals u wenst, maakt u dan gerust een
afspraak voor een vrijblijvend advies!
Zodat u geen X wordt, wiens wensen nu
wellicht niet zijn vervuld.

De Rechtbank geeft Y en haar kinderen
gelijk. Door het tweede huwelijk van X
zou de erfstelling op broer B niet meer
toepasbaar zijn.
Het Hof vernietigde echter het vonnis
van de Rechtbank. Volgens het Hof had

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk
Voorstraat 85 (t.o. Lindenplein) - ckruis@notariskruissweere.nl - 071-3640100
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Algemene ledenvergadering 2022
De algemene ledenvergadering 2022 werd gehouden
op 14 april in het Trefpunt van 13.30 – 14.00, voorafgaand aan de Paasbingo. Aanwezig waren 51 leden
inclusief het bestuur. Voorzitter Ton Donders opende de vergadering met het uitspreken van zijn vreugde dat het nu fysiek weer kon en dat we met meer
waren dan van tevoren gedacht. Hij introduceerde
kort de nieuwe bestuursleden en bedankte de teruggetreden bestuursleden voor hun inspanningen van
de afgelopen jaren. Daarna vroeg hij een moment
stilte voor degenen die de vereniging de afgelopen
dat er ter gelegenheid van de National Ouderendag
twee jaar ontvallen zijn en introduceerde dit met een dit najaar een feestelijke bijeenkomst gehouden zal
klein gedicht.
worden in het van der Valk hotel in Noordwijk. Helaas kan daar maar een beperkt aantal leden aanweIn het inhoudelijk deel van de vergadering gaf Ton
Donders een korte toelichting op de activiteiten die zig zijn. Nadere informatie volgt. Vervolgens gingen
ondanks alles toch hadden plaatsgevonden. Hij ver- we over tot de orde van de Bingo.
meldde in het bijzonder de worsteling van het bestuur en de gemeente met de aard van onze bijeenkomsten in het kader van de coronamaatregelen.
Vervolgens lichtte secretaris Chris Andree kort zijn
verslag toe en de financiële verantwoording over
2021. Deze drie stukken volgen hierna. Er waren
geen vragen en de verslagen werden vastgesteld.
Door omstandigheden ontbrak het verslag van de
kascommissie nog. Dit zal later in de Senior worden
gepubliceerd. In de nieuwe kascommissie zijn benoemd Jan Lelie en Petra Vink – Kramer.

Jaaroverzicht activiteiten 2021
In het jaarverslag van 2020 spraken we nog de hoop
uit om van 2021 weer een spetterend jaar te maken.
Maar helaas de coronacrisis en de omicron variant in
de tweede helft van 2021 staken daar een stokje
voor. Het coronavirus heeft veel verdriet en leed met
zich meegebracht. Een aantal leden zijn getroffen
door het virus en hebben nog steeds klachten. Ook
zijn een aantal leden ons ontvallen door een broze
gezondheid in combinatie met het virus.
Net zoals in 2020 waren we voor de activiteiten in
2021 afhankelijk van de tweewekelijkse persconferenties. Als organisatie was het voortdurend balanceren in het opschalen van activiteiten of het weer beperken en in een groot deel van 2021, het niet doorgaan van activiteiten. Ook de onduidelijkheid in de
In zijn slotwoord sprak Ton Donders zijn trots uit
maatregelen. De ene keer was het Trefpunt een
over de vereniging en keek hij optimistisch naar een Buurthuis, de andere keer een horecaonderneming
toekomst waarin nieuwe activiteiten ontplooid zullen en als laatste een opvang voor “kwetsbare mensen” ,
maar in samenspraak met Welzijn en KBO probeerworden, en reizen en uitjes weer zonder belemmerin- den we hier toch het beste van te maken.
gen gehouden kunnen worden. Hij meldde ook kort
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Liesbeth van Tongeren – van Tilburg kwam naar
voren om het bestuur met een paar warme woorden
en een bloemetje te bedanken voor de geleverde inspanningen in de afgelopen lastige jaren.

We hebben gemerkt dat het moeilijk uit te leggen is
geweest om de verschillende maatregelen te verduidelijken. In de zomermaanden en vakantieperiode
van het Trefpunt hebben we toch het kleinschalig
koffie drinken, haken en breien en kaarten maken
door kunnen laten gaan, onder voorbehoud van de
strenge geldende maatregelen. Bij het opstarten in
september merkten we nog veel terughoudendheid
bij onze leden. Het bleek dat veel leden nog geen
risico wilden nemen om besmet te raken en contacten vermeden. Ook de nieuwe variant droeg daaraan
bij.

Mooijekind. Sommigen van u kennen haar nog als coördinator activiteiten in Groot Hoogwaak.
Resumerend kunnen we constateren dat de activiteiten op een zeer
laag pitje hebben gestaan in zowel
2020 als 2021. Voortdurend hebben we gezocht naar
Adje Mooijekind, activiteiten
mogelijkheden om ondanks de beperkingen activiteiten ongewijzigd of in
aangepaste vorm door te laten gaan. We zijn verheugd dat het ons gelukt is om het bestuur weer voltallig te krijgen. Een enthousiast bestuur dat er in
2022 voor u klaar staat om de huidige visie nog eens
kritisch tegen het licht houden, om nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen en de bestaande activiteiten
weer onder de aandacht te brengen.

Verslag secretaris over 2021

Maar buiten het wel of niet doorgaan van activiteiten lag er een grote uitdaging voor het bestuur. Het
vinden van een nieuwe secretaris en penningmeester. Tevens werden we geconfronteerd met het plotseling overlijden van ons bestuurslid, Aad
Passchier. De zoektocht naar een secretaris en penningmeester heeft ruim anderhalf jaar geduurd. Secretaris Henriette van Gugten en penningmeester
Jan Hoek hadden in 2019 al aangegeven te willen
stoppen. Na vele jaren als bestuurslid actief te zijn
geweest wilden ze meer gaan genieten van hun vrije
tijd.
Na veel zoeken, binnen en buiten het netwerk zijn
we er uiteindelijk in geslaagd om in het laatste
kwartaal van 2021 enthousiaste opvolgers te vinden
voor secretaris en penningmeester. In het nieuwe
bestuur is Chris Andree benoemd tot secretaris.
Voor het penningmeesterschap kunnen we een beroep doen op Okker Parlevliet. Hij heeft een eigen
Consultancy bureau. Wij hebben daar de financiële
administratie ondergebracht. Okker Parlevliet is lid
van ANSV en tevens bestuurslid van ANSV geworden.

Introductie
Het jaar 2020 is afgehandeld door middel van verslaglegging in De Senior van februari 2022. Tevens
zijn op deze wijze enige bestuurswisselingen geformaliseerd. Door de leden is tegen deze werkwijze
geen bezwaar gemaakt.
1. Bestuurlijk
De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter: Ton Donders. Hij leidt de vergaderingen, coördineert de werkzaamheden en vertegenwoordigt de Vereniging bij officiële gelegenheden.
Hij is lid van de Adviesraad Sociaal Domein en
heeft zitting in de provinciale werkgroep openbaar
vervoer Zuid-Holland. Hij is actief binnen de Stichting Welzijn met het project ‘Koffie en Administratie/Geldzaken’. Hij is bestuurslid van het ThuisHuis
Noordwijk.

Chris Andree, secretaris

Secretaris: Chris Andree. Hij is per 1 augustus de
opvolger van Henriëtte van der Gugten. Hij verstuurt uitnodigingen voor bestuursvergaderingen en
Aad Passchier kennen de meesten van ons als enthousiaste bestuurder van ANSV, vooral als het gaat de Algemene Ledenvergadering en is verantwoordeom het organiseren van de BINGO, het bloemschik- lijk voor het maken van de notulen. Hij zorgt voor
de algehele correspondentie.
ken en als bezoekvrijwilliger. Wij zijn ontzettend
blij dat we voor het coördineren van het hele scala
aan activiteiten een nieuwe vrijwilliger als bestuurslid hebben kunnen aantrekken namelijk Adje
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Penningmeester: Okker
Parlevliet. Hij is formeel per
1 december de opvolger van
Jan Hoek, maar voert per 1
oktober de administratie. Hij
is verantwoordelijk voor de
financiële zaken en exploitatierekening, het beheren van
de kas en de bankrekening,
het innen van contributie,
het doen van betalingen, het
maken van het financieel
jaarverslag en hij bewaakt de begroting.
Ledenadministrateur: Ton Ouwehand. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de ledenlijst en de leden- en vuurtorenpassen.
Bestuurslid wonen: vacant
Bestuurslid activiteiten: Adje Mooijekind. Zij is
per 1 november opvolger van Aad Passchier.
Bestuurslid bezoekersteam voor de kern Noordwijk Binnen: Hennie Meeuwenberg.

de inkomstenbelasting 2020, inclusief erfbelasting
en F- en P-formulieren, en formulieren voor de aanvraag of wijziging van huur- en zorgtoeslag. De aantallen zijn vergelijkbaar met eerdere jaren.
6. Ouderenadviseurs
In 2021 waren de volgende ANSV-leden vrijwillige
ouderenadviseurs: Ton Donders, Froukje Vriezema,
Hennie Meeuwenberg, Ton Ouwehand, Wil Steenvoorden en Cees Hamburger.
De vrijwillige ouderenadviseurs geven regelmatig
advies en ondersteuning ten aanzien van vraagstukken met betrekking tot het Sociaal Domein zoals
aanvragen voor huishoudelijke hulp, vervoer, parkeerkaart, traplift, huursubsidie, zorgtoeslag, schuldsanering etc.
De hulpvragen komen vanuit de burgers (ANSVleden) zelf, of worden aangevraagd via Welzijn,
huisartsen of via mond op mondreclame.
De aanvragen worden schriftelijk ingediend bij de
ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Dit is de
uitvoeringsinstantie binnen de Bollen 5 gemeentes.
Vaak zijn de vragen zeer complex en vergen veel tijd
en inzet.

Bestuurslid bezoekersteam voor de kern Noord- Financiële verantwoording 2021
wijk aan Zee: Adje Mooijekind. Zij is per 1 november opvolger van Aad Passchier.
Over 2021 is er sprake van een voordelig resultaat
van € 20.568,24. Dit komt grotendeels door een ont2. Het Dagelijks Bestuur is vertegenwoordigd in vangen legaat van € 15.635,00. Zonder dit legaat zou
de volgende overlegorganen:
het voordelige exploitatie resultaat bedragen hebben
De voorzitter van ANSV neemt deel aan het overleg € 4.933,24. Dit bedrag wordt verklaard door de divan de stichting ‘Federatie Senioren-4-Noordwijk’,
verse afwijkingen in de inkomsten en uitgaven ten
waarin KBO Noordwijk, KBO Noordwijkerhout,
KBO De Zilk en ANSV vertegenwoordigd zijn. Het opzichte van de goedgekeurde begroting van 2021.
bestuur komt een keer per maand bijeen.
De corona pandemie heeft ook in 2021 een behoorlijke invloed gehad op het inkomsten- en uitgavenpaANSV is via Senioren-4-Noordwijk ook vertegentroon van de vereniging. Aan de inkomstenkant zijn
woordigd in Welzijn Noordwijk.
aan de adverteerders ondanks de pandemie de kosten
Het ANSV bestuur vergadert maandelijks op de 1e
in rekening gebracht, daar De Senior in 2021 reguwoensdag van de maand.
lier verschenen is. De gemeente Noordwijk heeft in
tegenstelling tot 2020 over 2021 geen subsidie ver3 Maandblad De Senior;
De Senior verschijnt 10 x per jaar. De redactie is in strekt. In de begroting was een subsidiebedrag van €
2.925,00 opgenomen. Daar tegenover staat dat de
handen van Cees Hamburger, Adje Mooijekind en
Chris Andree.
totale uitgaven ruim € 1.600 lager zijn uitgevallen
4. Ledenadministratie
dan begroot.
Aantal leden per 1 januari 2021 728, 31 december
Een en ander heeft dus geleid tot een positief resul2021 telden we 666 leden.
5. Belastingservice
taat van € 20.568,24. Voorgesteld wordt om dit beActieve belasting-invullers voor ANSV waren in
drag toe te voegen aan het eigen vermogen.
2021: Cees Hamburger, Pieter Verhoeven, Ton OuOmdat de viering van het 5-jarig jubileum niet kon
wehand, Froukje Vriezema, Harm Meijers en Wil
plaatsvinden vanwege corona is op de balans de
Steenvoorden.
voorziening voor het 5-jarig jubileum van € 7.000,00
De gezamenlijke Noordwijkse belastinginvullers,
verenigd in de ‘Belastinginvuller voor en door senio- blijven staan voor de viering van het 10-jarig jubileum.
ren in Noordwijk’, hebben aangiftes verzorgd voor
12

Vrijwilliger in de spotlights
De lijst van vrijwilligers bestaat uit 55 personen. Grappig is te ontdekken dat daar vijf echtparen tussen
zitten. Hieronder het verhaal van het eerste echtpaar
Henk en Wil Boekelo, al jarenlang actief als vrijwilliger, eerst bij de ANBO en later bij de ANSV. Dit
doen ze, omdat ze het gewoon heel leuk vinden. Henk brengt de
Senior rond en Wil is door Edith Ouwehand gevraagd te helpen
bij de bingo.
Verder hebben zij veel hobby’s. Tennissen, dagjes uit, tuinieren
en Wil heeft zelf als hobby kaarten borduren.
De leukste activiteit vinden zij de bingo. Zowel bij de ANSV,
als bij de KBO.
De tijd die zij aan het vrijwilligerswerk kwijt zijn is variabel,
maar hebben we hen nodig, dan kunnen wij hen altijd bellen.
Fijn voor ons als bestuur, om dit te horen. En daar gaan we zeker
gebruik van maken.
Een suggestie voor de ANSV: een kookcursus voor ouderen.
We wensen dit gezellige, spontane echtpaar, nog veel ‘werk’ plezier toe bij de ANSV.

Waar wordt u gelukkig van?
Deze vraag stellen we u een paar keer per jaar. Er komen ook vragen binnen waar wij helaas geen antwoord op kunnen geven. Zoals de vraag: “Kunnen jullie ervoor zorgen dat de snelheid op de Huis ter
Duinstraat omlaag gaat?”
Helaas dat kunnen wij niet. We kunnen wel de vraag doorspelen.
De voorzitter van de ANSV, Ton Donders, is lid van de ‘Adviesraad Sociaal Domein’ en heeft zitting in
de provinciale werkgroep openbaar vervoer Zuid-Holland.
Hij neemt deze vraag mee. En u hoort te zijner tijd het antwoord op deze vraag.
Wij gaan uiteraard door met de rubriek “Waar zou u gelukkig van worden”. Heeft u ook zo’n mooie
wens? Vul dan onderstaand strookje in en lever het in bij het Trefpunt, t.a.v. ANSV Wens. Hoe dit afloopt, leest u in ‘de Senior’.

Naam: _________________________ Adres: _______________________________

Telefoonnummer: ______________________
Wat maakt mij gelukkig?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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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.
Vorige maand hadden we het verhaal over de Dubbeltjesman, het eerste bijzondere
verhaal over het dagelijks leven van veel Noordwijkers zo’n veertig à vijftig jaar
geleden. Dit keer gaat het over ‘de wekelijkse wasdag’.

Wasdag
Maandag was wasdag. Al op zaterdag werden de
eerste voorbereidingen getroffen. De witte was
werd in de week gezet. In de schuur werd een grote
zinken teil gevuld
met water (wij
hadden al een douche, dus hoefden
we niet te weken
met het water
waarin ieder lid
van het huisgezin
op zaterdag in de teil zijn wekelijks bad had genomen) met daaraan toegevoegd een grote hoeveelheid soda en tenslotte de vuile was. Na een nachtje
weken werd het goed door de wringer gehaald en
vervolgens met sop, dat naar verkiezing gemaakt
was van waspoeder of geraspte Sunlight-zeep, in de
wasketel gedaan. Op een grote gaspit werd dan de
was gekookt. Meestal stond de was een nachtlang
op een laag pitje te sudderen om 's morgens vroeg
tot het kookpunt te worden gebracht. Dan werd met
de WAS begonnen: met een lange houten tang
haalde je de gekookte witte was uit het sop. Goed
bemiddelde huisvrouwen maakten nu een schoon
sop in de buiten op de wasbok staande tobbe, iets
minder goed bedeelden gebruikten het oude kookwater.
De wasbok was een inklapbaar houten geraamte
met in het midden iets hoger de wringer, aan de ene
kant dus de tobbe met sop en aan de andere kant de
teil gevuld met schoon water. Was het sop uit het
wasgoed gewrongen, volgde later weer dezelfde
handeling maar nu in omgekeerde volgorde. Met
schoon water gespoeld en door de wringer gehaald
kon het wasgoed aan de lijn. Je ziet wel, eenvoudig
was het niet.
De eerste behandeling na het koken in het sop was
het boenen; op de wasplank met een harde stugge
borstel werden alle vlekken weggeborsteld. Het
schone stuk ging dan door de wringer, naar de andere teil, waarin het schone spoelwater zat. Zo ging
ieder stuk door je handen; laken, sloop, handdoek,
broek, hemd, washand, zakdoeken, alles kreeg een
beurt.
Stukken die in de ogen van de huisvrouw nog niet
helder genoeg waren, kregen apart een behandeling. In een emmer met water waaraan chloor in
poedervorm uit een pakje was toegevoegd werd de
niet heldere was te bleken gezet. Tenslotte werd de
hele was een tweede keer gespoeld, de laatste maal
in spoelwater dat optisch gekleurd was met behulp

van een dotje Reckit's blauw.
Als finishing-touch werden nu nog de overhemden,
schorten en kleedjes door de stijfsel gehaald, een
gekookte paplossing die het materiaal na het wassen én strijken de nodige stevigheid moest geven.
Was de witte was klaar dan werd aan de bonte begonnen, werkbroeken, werkhemden, sokken en ander gekleurd goed werden in het nu wat afgekoelde
sop als in het witte was project behandeld.
Of het vroor dat het kraakte, goot van de regen, de
was werd buiten gedaan en gespoeld werd er met
koud leidingwater.
De slotfase bestond uit het drogen van de was. Aan
de waslijn werd een zinken draad gespannen (die je
voor het ophangen met een oud doekje moest afnemen) tussen twee muren of houten palen werd met
houten knijpers de was in de wind opgehangen.
De gespannen lijnen die nooit strak genoeg, te hoog
of te laag zaten, aan palen die altijd met de schone
was er al aan, omwaaiden zorgden voor oprechte
dramatiek op de maandagmorgen.
Bij slecht weer verhuisde de was naar de zolder of
werd op een houten rekje voor de kachel gedroogd.
Vóór de vol-automaten op de markt kwamen, waren er nog de eerste elektrische machines. De langzaamwasser, met een in een houten
kuip heen en weer schommelende
vin die de was zorgzaam heen en
weer bewoog. Of de snelwasser met
vinnig draaiende schoepjes, die de
naam had het wasgoed erg te laten
slijten. Zo'n exemplaar hadden wij.
Het elektriciteitsnet was nog niet
standaard per woning uitgerust met
een aardlekschakelaar en als we de
stekker van de wasmachine in het
gammele stopcontact staken, kregen we regelmatig
een elektrische schok. Vader die het allemaal zelf
aangelegd had, zei dan dat er niets aan de hand
was; er kon echt niets gebeuren: zolang we maar op
het rubberen matje bleven staan en het snoer alleen
vastpakten met behulp van een rubberen handschoen.
Hij heeft gelijk gekregen. Met wassen is ons niets
overkomen.
De podcast van de zussen Vliet Vlieland kunt u
gratis beluisteren op: https://
www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/
postcast-kuuroord-zeebad/
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Vacature bank

Correspondent
Wij zijn op zoek naar een correspondent die beschikt over een vlotte pen en die verhalen van verschillende mensen kan omzetten naar een leuk artikel!
Interesse? Stuur een mail naar redactie@ansv.nu en wij nemen contact met u op.
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Weer een nieuwe puzzel
Onze maandelijkse puzzel wint aan populariteit. Eenentwintig personen hebben de oplossing ingestuurd van
de puzzel uit de Senior van april. De prijswinnaars zijn getrokken na de jaarvergadering door Nel Visser.
De oplossing van de maand april was: Honingbijen
De prijzen hebben dit keer allemaal met honing te maken.
Een fles honinglikeur is gewonnen door de familie Boekelo
Een fles wilde bloemenhoning is gewonnen door R. van den Berg
De Melvita honing is gewonnen door: J. van Dijk
Doet u met de volgende woordzoeker mee?
Er zijn wederom drie prijzen te winnen. De oplossing van de
puzzel graag vóór 12 mei opsturen naar onderstaand adres:
Trefpunt
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing
Schoolstraat 2
2202 HJ Noordwijk
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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.
ALLERGIE

HELEN

NIES

APPELS

HOESTEN

NIESEN

ARTS

HUISSTOFMIJT

OGEN

BEGIN

HULP

ONTSPANNEN

BEHANDELING

INSECTEN

POLLEN

BELEVEN

JEUK

REACTIE

BERK

KUNDE

RUST

BESCHERMING

KUS

SLIM

BIJ

KUUR

SPORT

BLOEM

LENTE

STUIFMEEL

BLOESEM

LENTEWEER

SYMPTOMEN

BOMEN

LIMONADE

TEEK

BRON

LONGEN

TUIN

BUITEN

MAIS

VAKANTIE

DAR

MIDDEL

WANDELEN

DIAGNOSE

MOOI

WESP

DOEL

MUG

WESPENSTEEK

EXCEEM

NATUUR

ZAKDOEK

GEUR

NEST

ZOMER

HEIDE

NEUS
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur
Dagelijks bestuur
Voorzitter

Ton Donders

Secretaris

Chris Andree

Penningmeester

Okker Parlevliet

06 17 618 703
ton.donders@casema.nl
06 27 058 470
ansv.secretaris@gmail.com
06 53 553 710
oparlevliet@gmail.com

Bestuursleden
Bezoekersteam Noordwijk
Binnen
Bezoekersteam Noordwijk a/
Zee
Ledenadministratie

Hennie MeeuwenbergBeijer
Adje Mooijekind

Activiteiten

Adje Mooijekind

Adviesraad Sociaal Domein

Ton Donders

Ton Ouwehand

071 36 141 98
henniemeeuwenberg@gmail.com
071 36 150 46
adjemooijekind@icloud.com
071 36 186 38
ledenadministratie@ansv.nu
071 36 150 46
adjemooijekind@icloud.com
06 17 618 703
ton.donders@casema.nl

Communicatie
Maandblad De Senior
Website ANSV
Facebook

Cees Hamburger
Cees Hamburger
Coty Hamburger

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

Hans van der Hoeven
Ton Donders

06 53 632 160

Ondersteuning

Belastinginvullers
Ouderenadviseurs

06 17 618 703

Lidmaatschap ANSV
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €20,00 per persoon, inclusief de vuurtorenpas. Is uw partner ook lid, dan betaalt deze €10,00. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek. Het verschuldigde bedrag maakt u over op rekeningnummer:
NL14 INGB 0007 0905 65 ten name van ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer.
Veranderingen in uw lidmaatschap zoals adreswijzigingen en opzeggingen graag doorgeven aan de
ledenadministrateur:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109
2215 DX Voorhout

071 36 186 38
ledenadministratie@ansv.nu

Wij willen als ANSV graag de familie van der Meulen uit de Stijntjesduinstraat van harte
feliciteren. Zij zijn op 26 april 2022 50 jaar getrouwd.
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Activiteiten in mei en juni
Activiteit

Dag Tijd/Plaats

Biljarten (comp.) Di
Bingo

Do

Bloemschikken

wo

Bowlen

Do

Haken en breien

Do

Kaarten en
meer

ma

Klaverjassen
(comp.)

wo

Koersbal

wo

Lunch

ma

Postzegel ruilbeurs

wo

Rad van fortuin

zat

Sjoelen

wo

09.30 12.00
Wieken
14.00 16.00
Trefpunt
10.00 11.30
Trefpunt
14.00 16.00
Flamingo
10.00 12.00
Trefpunt
14.00 16.00
Trefpunt
13.30 16.00
Trefpunt
13.30 16.00
Trefpunt
12.00 13.30
Trefpunt
13.30 17.00
Wieken
14.00 –
17.00
Trefpunt
13.30 16.00
Trefpunt

Mei

Juni

Contact

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

Cor Glasbergen

12

9 en 23

Edith Ouwehand

11

8

Edith Tinga

19

Tilly van Zuylen

12 en 19

2, 9, 16, 23, 30 Hennie Meeuwenberg

9, 16, 30

13 en 20

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29 Trudie Stagge

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29 Greet van Beelen

2, 9, 16, 23, 30

13, 20, 27

Ton Donders

4

1

Hennie Meeuwenberg

21

Melinda Meere

Adje Mooijekind

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29 Aart Mulder

Er zijn geen activiteiten op Bevrijdingsdag (5 mei) en
Hemelvaartsdag (26 mei).
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