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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 november 2022. 

De december—januari uitgave verschijnt op 28 november 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 uiterste inleverdatum voor kopij voor ‘De Senior’ van december—

januari is maandag 14 november                                                                                                

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

Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 28 november vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.  

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

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

nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden voor 14 november naar: redactie@ansv.nu                                    

Artikelen worden onder uw naam geplaatst. Eventueel kan de redactie aangeleverde artikelen, in overleg 

met u, inkorten. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Artikelen die niet zijn ondertekend, vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de redactie.                                                                                                                     
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Tijdens het schrijven van het stukje voor de bestuurs-
tafel hoor ik op de achtergrond het nieuws op de ra-
dio. Het grootste gedeelte van het nieuws gaat over 
oorlog, armoede,  koopkracht etc. Maar wat me ook 
opviel tijdens het nieuws is dat de bossen worden af-
gestruind voor het meenemen (sprokkelen) van kas-
tanjes, eikels, paddenstoelen en mos. Dit betekent dat 
we weer in de herfst zijn aanbeland. Als je naar buiten 
kijkt, schijnt de zon voorzichtig door het wolkendek 
en ligt het gazon vol met blad. Dit geeft een rustig 
gevoel, maar schijn bedriegt. 
 
De griepperiode komt eraan en de coronabesmettin-
gen nemen geleidelijk aan weer toe. Wij zullen hier 
tijdens de activiteiten weer regelmatig mee worden 
geconfronteerd. Wij raden u dan ook aan: indien u 
zich niet fit voelt, blijf dan bij voorkeur thuis. 
 
Energietoeslag 
Velen van ons worden op dit moment geconfronteerd 
met een verhoogde energierekening en dure bood-
schappen. Ik heb in de vorige stukken al regelmatig 
gewezen op de energietoeslag waarvan u misschien 
gebruik kunt maken. De overheid heeft de grens ver-
hoogd van 120% van het sociaal minimum naar 130% 
van het sociaal minimum. Dit betekent dat u een be-
roep op de energietoeslag kunt doen als u op dit mo-
ment voldoet aan: 
 
Alleenstaand gepensioneerde leeftijd: netto inko-
men lager dan €1513,71 (was: €1397,27) per 
maand 
Echtpaar pensioengerechtigde leeftijd: netto inko-
men lager dan €2050,52 (was: €1892,81) per 
maand 
 
U heeft nog tot 1 januari 2023 de mogelijkheid om 
deze energietoeslag  aan te vragen. Wij willen u hier 
graag bij helpen. 
 
Deelname aan activiteiten 
We hebben in de vorige maandbladen regelmatig aan-

dacht besteed aan de opkomst bij activiteiten en ge-
vraagd om nieuwe activiteiten op te zetten. Onze se-
cretaris Chris Andree heeft zich de afgelopen maand 
gebogen over de leeftijdsopbouw van onze leden en 
daar een prachtig overzicht en diagram van gemaakt 
dat kan dienen als vertrekpunt voor het ontwikkelen 
van activiteiten die mogelijk beter aansluiten bij de 
leeftijdsgroepen.  
 
Wist u dat wij meer dan 200 ANSV-leden van boven 
de 80 jaar hebben, waarvan 31 leden boven de 90 
jaar. De eerste stap zal zijn om de feitelijke deelname 
aan de activiteiten naast dit overzicht te leggen. Ver-
der bracht dit overzicht ons bestuurslid Adje Mooije-
kind op het idee om deze 90-plussers een keer gericht 
uit te nodigen. Laat u ons vooral weten als u zelf idee-
ën heeft over het aanbod aan activiteiten. 
 
Overleg met wethouder 
We hebben als bestuur binnen de 4 bonden in septem-
ber overleg gehad met wethouder D. Salman en be-
leidsmedewerker A. Kersten. Op de agenda stonden 
onder andere armoedebeleid, eenzaamheid burgers, 
huisvesting en subsidie regelingen. Tijdens dit ge-
sprek kwam ook de uitkomst van de leeftijdsopbouw 
van de ANSV-leden aan de orde. De gemeente en de 
andere bonden gaan dit nu ook in kaart brengen. Ge-
zien de eerder genoemde agendapunten is er een vol-
gend overleg met de wethouder afgesproken op 21 
november.  
 
Vooruitblik 
Vol energie en enthousiasme is het bestuur samen met 
de vrijwilligers bezig om de komende wintermaanden 
weer met een aantrekkelijk programma te komen. Na 
de corona periode van de voorbije jaren hopen we dit 
jaar weer Sinterklaas en Kerst te kunnen vieren en in 
januari 2023 de Nieuwjaarsreceptie te kunnen hou-
den. Ook staat er bij voldoende deelname nog een 
kerstreis gepland (zie elders in het blad). 
 
Ton Donders, voorzitter ANSV 

Van de bestuurstafel 

Tarief rijbewijskeuring Het tarief voor leden van de ouderenbonden is veranderd en bedraagt nu € 30,-. 
Er kan in het Trefpunt niet gepind worden dus graag cash betalen bij de arts. Op andere keuringslocaties kan 
vaak wel gepind. Een afspraak maakt u via de Stichting MediPartners Nederland: 071 - 5728434. 
 

Regiotaxi Het personenvervoer in onze regio Holland Rijnland is opnieuw aanbesteed en vanaf 1 januari 
2023 gegund aan Noot. Zij kwamen het beste uit de bus, onder andere op stiptheid en klantbenadering. Aan de 
manier van aanvragen verandert niets. Wel wordt het tarief voortaan berekend op basis van het aantal 
kilometers en niet meer op basis van het aantal zones. 
NB Het bestuur wordt regelmatig benaderd met klachten over de Regiotaxi. Wij kunnen daar niets mee, als u 
de klacht ook niet hebt ingediend bij Regiotaxi zelf bij de Klantenservice of via het klachtenformulier dat in 
iedere taxi beschikbaar is. Wanneer het bestuur de gebreken in het vervoer bespreekt met de gemeente, is de 
reactie steevast dat er maar enkele formeel ingediende klachten per jaar zijn. 

Mededelingen 
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Informatie 

Workshop veilig bankieren en voorkoming 
van deurcriminaliteit 
Op 17 september werd deze workshop gegeven in de 
Wieken. De opkomst viel wat tegen. Er hadden zich 
maar 30 personen aangemeld. 
 
Arnold Vooijs van de RegioBank uit Noordwijk 
nam de aanwezigen via een PowerPoint presentatie 
mee langs alle mogelijkheden en onmogelijkheden 
waar u in de thuissituatie mee te maken kan krijgen. 
De aanwezigen kregen een duidelijke uitleg over de 
geraffineerde werkwijze waarmee internet crimine-
len proberen uw banksaldo leeg te roven via onder 
andere: 
 
Phishing : via E-mail 
Vishing: via de telefoon 
Smiching: via SMS 
 
Wat duidelijk werd in deze presentatie: klik NOOIT 

op een link als u het niet vertrouwt en luister goed 
naar uw onderbuik gevoel. Als u twijfels heeft, niet 
reageren en contact met uw bank opnemen, of met 
degene die u helpt met uw financiële zaken. Doe dit 
dan met het telefoonnummer dat bij u bekend is. 
 
Na de presentatie  over veilig bankieren nam wijk-
agent Jan Schreuder de presentatie over. Hij ging 
even kort in op het collecteren aan de deur. Dat gaat 
steeds meer via een QR-code en steeds minder met 
cash geld. Hij nam de aanwezigen mee om de nodi-
ge aandacht te besteden aan: hoe thuis om te gaan 
met veiligheid van het sluit- en hangwerk en onge-
wenst bezoek aan de deur.  
 

Dringend advies Geef NOOIT uw bankpas of 
persoonlijke gegevens af aan iemand aan de deur.  
 
Voor vragen kunt u altijd een beroep doen op de 
wijkagent. Het was voor alle aanwezigen een leerza-
me middag. 

Welzijn Noordwijk introduceert: computer- en telefoonles voor beginners 2022-2023 

Tegenwoordig is een smart-telefoon of een computer niet weg te denken uit onze samenleving. Bijna 
iedereen heeft er wel een in zijn bezit. Door alle technologische ontwikkelingen, spelen de gewoonste 
dingen zich online af. Zo ook het sturen van e-mails, rekeningen betalen of even een appje sturen. 

Dit kan soms lastig zijn als je niet weet hoe. Want waar moet je beginnen? 

Daarom biedt Welzijn Noordwijk inwoners vanaf 55 jaar kosteloos een cursus computer- en telefoonles 
aan. Het gaat om de basisvaardigheden die nodig zijn om uw computer en telefoon te kunnen bedienen. 

Denk aan: 

 Een Word document opstellen 

 E-mails kunnen schrijven en ontvangen 

 Apps op uw telefoon kunnen installeren 

 Uw telefoon kunnen bedienen 

 En nog veel meer handige benodigdheden 

De cursus zal op twee momenten worden gegeven: 
Eerste periode: 2 november tot 14 december 2022 
Tweede periode: 1 maart tot 12 april 2023 

Locatie: De Wieken, Wassenaarsestraat 5 in Noordwijk 

In totaal zijn het 7 lessen verspreid over 7 weken. 
Elke les begint om 9:30 uur en eindigt om 11:30 uur. 

Meld u snel aan via: aanmelden@welzijnnoordwijk.nl of bel nummer: 06 - 40 23 71 65. Wees er snel bij 

want er zijn maar 8 deelnemers per periode mogelijk!  

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

De redactie is op zoek naar versterking bij het maken van het blad. We zoeken iemand die bij kan dragen aan de 
inhoud en bereid is als achtervang te fungeren bij het samenstellen van het blad met Microsoft Publisher. 

Informatie bij Chris Andree: 06 27 058 470. 

mailto:aanmelden@welzijnnoordwijk.nl
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Netwerkbijeenkomst in de Sint Jeroenskerk over “Eenzaamheid burgers in Noordwijk” 
 
Op donderdag 29 september heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met het thema 
“Eenzaamheid burgers in Noordwijk”. Voor deze bijeenkomst waren alle organisaties uitgenodigd uit het 
sociale domein, dus ook de ouderenbonden. Ook ANSV was hier vertegenwoordigd. Na een aantal korte 
presentaties (ook door een ervaringsdeskundige) werden de aanwezigen opgedeeld in 2 groepen. Groep 1 
boog zich over de ouderen binnen Noordwijk en groep 2 over de jeugdigen binnen Noordwijk. 
 
Binnen de groepen werd uitvoerig gediscussieerd over herkennen van eenzaamheid en het elkaar verster-
ken als organisaties. Vooral het elkaar vinden. Wat interessant was om te horen dat ook de supermarkten 
hun medewerking verlenen in het constateren van eenzaamheid en dementie. 
 
Maar wij als burgers kunnen hier ook wat aan doen. 
 
Hoe herken je eenzaamheid 
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Er is minder contact met andere mensen dan gewenst of een 
hechte, emotionele band met anderen wordt gemist. Voor veel mensen is het niet zo eenvoudig om dat zelf 
te doorbreken. Een klein steuntje in de rug kan dan al een groot verschil maken. 
Hieronder volgen een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat iemand eenzaam is: 
 

 
Melding maken 
Wanneer je het vermoeden hebt dat iemand met eenzaamheid te maken heeft, is het goed hier een melding 

van te maken. Bij ANSV kan dit bij één van de bestuursleden. Op deze manier kunnen we mensen beter 

helpen om eenzaamheid te bestrijden. Jouw gegevens zijn veilig. We geven jouw gegevens nooit door. 

Ook niet aan degene die je hebt gesignaleerd.  

Lichamelijke signalen Sociale signalen 

-Verslechterde zelfzorg -Weinig sociale contacten 

-Vermoeidheid -Missen van sociale steun 

-Hoofdpijn Gedragsmatige signalen 

-Verhoogde spierspanning -Gebrek aan sociale vaardigheden 

-Gebrek aan eetlust -Mensen op afstand houden 

Psychische signalen -Claimgedrag 

-Negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen -Op zichzelf gericht zijn 

-Gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid -Overmatig gebruik of verslaving 

-Gevoelens van verlatenheid Levensgebeurtenissen 

-Teleurstelling -Overlijden van een naaste 

-Verdriet -Scheiding 

-Boosheid -Ziekte of beperking 

-Verlies van vertrouwen in andere mensen -Verhuizing, veranderde woonomgeving 

  -Verlies van een baan 

  -Financiële problemen 

Informatie (2) 
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Activiteiten 

Viering Nationale Ouderendag 
Op zaterdag 24 september organiseerden de 4 
bonden uit Noordwijk gezamenlijk de Nationale 
Ouderendag in het Van der Valkhotel te Noordwijk. 
De eerste bezoekers meldden zich al ruim voor 
aanvang. Zij werden gastvrij ontvangen door de 
gastvrouwen en gastheren van het hotel en bij 
binnenkomst getrakteerd op koffie met petit-fours. 
Het personeel had de zalen feestelijk ingericht met 
grote ronde tafels en fijne stoelen.  
 
Na ontvangst werden de gasten verzocht te 
verkassen naar een andere zaal waar het optreden 
zou plaats vinden van de Marjolein Meijers Band en 
de opening zou worden verricht door burgemeester 
Wendy Verkleij van Noordwijk. In haar 
openingswoord stond zij vooral stil bij het werk van 
al die vrijwilligers die het mogelijk maakten om 
zoveel activiteiten te bemensen. Zij was trots op 
deze Noordwijkse vrijwilligers.  
 
Na de lovende woorden van de burgemeester nam de 
Marjolein Meijers Band de invulling van de middag 
over. De aanwezigen werden getrakteerd op 
sketches, zang en muziek uit de sixties. Vooral de 
muzikale kwaliteiten van het trio oogsten veel 
applaus, vooral het doedelzakspel. 

In de pauze was er een borrel met bitterballen. Op de 
bitterballen ontstond een ware run, waardoor een 
aantal aanwezigen onthouden bleven van deze oh zo 
lekkere bal. Een aantal aanwezigen zouden zich een 
beetje moeten schamen. 

 
Na afloop van de show was er nog een mogelijkheid 

om te blijven dineren. Hiervan hebben ruim 45 
personen gebruik gemaakt. Dank nogmaals aan het 
Van de Valkhotel voor de vriendelijkheid, 

behulpzaamheid van de gastheren en gastvrouwen en 
het gratis openstellen van de parkeergarage.  

Shantykoor 

Op 1 oktober traden de ‘Noortukse Vissersvrouwen’ 
op in het Trefpunt. Door andere activiteiten in het 
dorp viel de opkomst wat tegen, maar de stemming 
zat er goed in. Zeemansliederen werden afgewisseld 
met Nederlands populair. Met optredens van koren 
gaan we zeker door. Voor actuele verslagen zie de 
Facebook site. 

Kaarten en meer 

Op maandagmiddag begeleidt Melinda Meere één 
van de creatieve activiteiten van ANSV. Al zes jaar 
maken de deelnemers ware papieren kunstwerken.  

Neem contact met Melinda op als u in een gezellige 
sfeer creatief bezig wilt zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 oktober nam één 
van de deelnemers van 
het eerste uur, Ali van 
Duin, afscheid en 
trakteerde op appeltaart. 



10 

 

 

Huisontruiming Bollenstreek 

Bedrijfsontruiming 

Spoedontruiming 
www.huisontruimingbollenstreek.nl 

info@huisontruimingbollenstreek.nl 

06 124 521 27 

Terugblik dagtocht 7 oktober 
Het werd een topdag. Wat heb je hier voor nodig? 

 Een bus vol enthousiaste mensen, die er heel veel zin in 
hadden!  

 Een buschauffeuse, Wilma, die over alle bezienswaar-
digheden onderweg veel te vertellen had.  

 Een heerlijke lunch geserveerd aan tafel, nadat de hele 
groep door de Orchideeënhoeve gewandeld had 
(vlinders, aapjes, parkieten, ooievaars, flamingo’s, het 
was er allemaal).  

 Een rondvaart door de Weerribben met een schipper aan 
boord, die door zijn verhalen alle lachers op zijn hand 
kreeg.  

 Snoep, dat regelmatig uitgedeeld werd, ingekocht door 
Ton, die “Donders” goed wist (volgens de aanwezigen) 
wat lekker was.  

 De orchideeënbloem, aangeboden door het bestuur van 
ANSV, als aandenken aan deze heerlijke dag.  

 Heerlijk zonnig weer!  
Na zo’n succesvolle dag kan het niet anders, dat er een volgende dagtocht gepland staat.  

 

http://www.huisontruimingbollenstreek.nl
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Activiteit, organisatie & locatie dag tijd November '22 December '22 

 Algemene Leden Vergadering 
     KBO  ❖  De Wieken 

vr 14:30 18   

 Biljarten 
     KBO  ❖   De Wieken 

do 09:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 

 Bingo 
     KBO  ❖   De Wieken 

do 14:00 3 1 

 Bowlen   (All American Bowling) 
     KBO  ❖  Langelaan 2, Noordwijkerhout 

do 14:00 24 22 

 Creatief Handwerken  
     KBO  ❖  De Wieken 

do 10:15 17 15 

 Handwerken  
     KBO  ❖  De Wieken 

di 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20 

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1) 
     KBO  ❖  WZC Jeroen 

do 13:30 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22 

 Kaarten maken 
     KBO  ❖  PC Jeroen 

ma 13:30 7, 14, 21, 28 5, 12 

 Kerstviering 
     KBO  ❖  De Wieken 

vr 10:00   23 Lunch / Theater 

 Klaverjassen  
     KBO  ❖  De Wieken 

ma 13:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19 

 Nordic Walking Club 
     KBO  ❖  Duinweg (Malotepad) 

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 

  Quilten 
     KBO  ❖  De Wieken 

di 14:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20 

 Schilderen & Tekenen 
     KBO  ❖  De Wieken 

do 14:00 10, 17, 24 8, 15, 22 

 Schilderen & Tekenen 
     KBO  ❖  De Wieken 

wo 10:00 2, 30   

 Sint Nicolaasviering + Bingo 
     KBO  ❖  De Wieken 

do 14:00   1 

 Tai Chi 
     KBO  ❖  De Wieken 

ma 10:30 7, 14, 21, 28   

 Wandelen 
     KBO  ❖  Verkadeplein 

di 08:45 15 20 

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd November '22 December '22 

 Bridge " Oudt Noortwijck " 
     DBO    De Wieken 

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 

 Bridge " Oudt Noortwijck "  
     DBO    Het Trefpunt 

vr 13:30 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23 Kerstdrive 

 Country-line-dancing 
     DBO    De Wieken 

di 19:30 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20 

 Klaverjassen competitie - di 
     DBO    De Wieken 

di 13:00 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20 

 Klaverjassen - za 
     DBO    Het Trefpunt 

za 13:00 12, 26 17 

 Kunstgeschiedenis, groep I 
     DBO    Het Trefpunt 

ma 14:00 7, 21 5, 19 gezamenlijk 

 Kunstgeschiedenis, groep II 
     DBO    Het Trefpunt 

ma 14:00 14, 28 12, 19 gezamenlijk 

 Literaire Leeskring 
     DBO    De Wieken 

di 10:00 15 20 

 Rijbewijs keuring - op afspraak 
     DBO    Het Trefpunt 

ma 10:00 7, 14, 21, 28 5, 12, 19 

 Samen eten op vrijdag 
     DBO    De Wieken 

vr 12:00 11, 25 9 

 Schilderen/Aquarelleren 
     DBO    De Wieken 

ma 13:30 7, 14, 21, 28   

 Schilderen/Aquarelleren 
     DBO    Het Trefpunt 

di 13:30 1, 8, 15, 22, 29   

 Volksdansen 
     DBO    Het Trefpunt 

wo 14:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 

 Wandelvoetbal 
     DBO    Voetbalclub SJC 

wo 13:30 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 
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De dagtocht 

Klompenmakerij Den Dekker in Dussen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: dinsdag 13 december  
 
Dagprogramma: 

09.00 uur Vertrek  
 1e opstapplaats: het Trefpunt 
 2e opstapplaats: bushalte Groot Hoogwaak 
 3e opstapplaats: bushalte van de Mortelstraat 
 4e opstapplaats: bushalte Shellstation Beeklaan 
10.30 uur Aankomst bij klompenmaker den Dekker, waar u wordt ontvangen met 

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

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

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

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

ca 17.00 uur Thuiskomst  
 
Kosten: € 54,- per persoon 
 
We maken de reis wederom met Eemland Reizen, onderdeel van Koninklijke Beuk en 
gespecialiseerd in dagtochten.  
 
Heeft u verzorging en/of hulp nodig? Geef dit tijdig door aan Ton Donders of Adje Mooijekind. 
Wij zorgen dat dit in orde komt.  
 
Wilt u extra informatie over de Klompenmakerij Den Dekker? Kijk dan op: 
https://www.klompenmakerijdendekker.nl/  
 
Vergeet u niet het inschrijfformulier in te vullen? 

  

 

 

En zo gezellig wordt het! 

https://www.klompenmakerijdendekker.nl/
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De puzzel 

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

De oplossing van de maand september was Paardenkastanje. 18 personen hebben de 
oplossing ingestuurd, waarvan 5 personen via de mail. De prijswinnaars zijn getrokken 
door mevrouw Janssen. 

 
Eerste prijs gewonnen door:  
C. Robbers, Daniël Notenboomstraat, Noordwijk 
 
Tweede prijs gewonnen door:  
M. den Hollander, van de Mortelstraat, Noordwijk 
 
Derde prijs gewonnen door:  
R. van Beelen, Lighof Noordwijk 
 
 

Gefeliciteerd! De prijzen worden bij u thuis bezorgd door Anneke van Dijk.  
 
Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen 
te winnen.  
De oplossing van de puzzel graag vóór donderdag 10 november opsturen 
naar onderstaand adres.  
En vergeet niet uw eigen adres te vermelden. 
 
Hint: de oplossing is geen woord maar een zin.  

AutoMaatje 

Bent u zelf minder mobiel en voor 

vervoer afhankelijk van anderen? 

Moet u daardoor veel thuisblijven en 

is het lastig om ergens te komen? Met 

ANWB AutoMaatje kunt u weer ge-

makkelijker iets ondernemen en komt 

u weer onder de mensen. 

  

Wilt u een rit aanvragen? 

AutoMaatje is maandag t/m donder-

dag telefonisch bereikbaar tussen 9.30 uur en 15.30 uur op het nummer 06 – 38 85 02 40. 

Een mailtje sturen kan natuurlijk ook naar automaatje@welzijnnoordwijk.nl. Neem twee 

werkdagen van te voren contact op.  

  

De vergoeding die u moet betalen is € 0,30 cent per kilometer (gerekend vanaf het huis 

van de vrijwilliger) vermeerderd met de eventuele parkeerkosten. De onkostenvergoeding 

betaalt u na de rit aan de vrijwilliger.  

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

© ruiterpuzzel.nl   

Woordzoeker  

P R E N T E N D R E Z I U B M L S 

N P R R D S N B R A A K B A L O W 

E E E K L A V N E R O T R Z O H O 

R H T R L D S D Z N N T T E R F U 

U O T E T N E S I W E J R N L E D 

E S O U N L D J E R I A I O O R P 

G C N P H N N N W N A J W N S B W 

E H N E S E I Z E S B N N I O E O 

W U R L N Z H L G V E U U S Z K B 

E T O H A A S I K R L M R E E E U 

I K O O K H E U O E N O L C V I I 

R L H U L R N K B F L O W E H H L 

E E K T E S I D E G A H R E E T E 

R U E G D L E G E V E R Z W I J N 

V R E B E T H E R M E L I J N B B 

O O B O O M M A R T E R E D D A A 

N E S T R K G N I Z N U B S M O L 

Aasgier 

Adder 

Azen 

Bever 

Boommarter 

Bos 

Braakbal 

Buizerd 

Bunzing 

Das 

Dassenburcht 

Edelhert 

Eekhoorn 

Egel 

Eland 

Everzwijn 

Fret 

Geur 

Geuren 

Gewei 

Haas 

Hagedis 

Hazen 

Hermelijn 

Hert 

Hinde 

Hol 

Korenwolf 

Konijn 

Konijnenhol 

Kreupelhout 

Marter 

Mol 

Muis 

Nest 

Neten 

Otter 

Prenten 

Prooi 

Ree 

Reebok 

Reebokgewei 

Roedel 

Schutkleur 

Spoor 

Torenvalk 

Uil 

Uilenbal 

Vos 

Wezel 

Wisent 

Wolf 

Wolven 

Woud 

Zwijn  

http://www.ruiterpuzzel.nl/
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Bijzondere verhalen hebben we gevonden in de vorm van een podcast, geschreven en ver-
teld door twee Noordwijkse zussen Maija en Elly Vliet Vlieland. Vorige maand de petti-
coat, deze maand de lompen en metalen. Op de foto Maija VlietVlieland. De podcast kunt 
u gratis beluisteren op: https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-
kuuroord-zeebad/ 

De echte, originele voddenboer is uit het Noordwijk-
se straatbeeld verdwenen. Per bakfiets kwamen ze de 
straat binnen, opgesteld op een strategisch punt rie-
pen ze met luide stem: "Vodden, wie heeft er nog 
vodden?" Soms werd er 'Lorruh' geroepen. Dan was 
het een Leidse lorreboer die trachtte met het aanbie-
den van plastic fluitjes en dito ringetjes in het 
Noordwijkse handelarenbestand te infiltreren.  
 
Chiel de Baggus en Tokkie 
voor Noordwijkers, de heren 
Smit en van der Hulst voor de 
burgerlijke stand. De oprechte 
Noordwijkse voddenboeren. Zij 
hadden hun opslagplaatsen vol-
gestouwd met ergens overcom-
plete zaken verzameld in een 
pand waarop al jaren het bordje 
'afgekeurde woning' was beves-
tigd. Bij ons in het gezin beter 
bekend als 'Het Magazijn'. 
 
Heel wat van onze inventaris in die jaren zonder 
geld kwam uit 'Het Magazijn'. Waren we door het 
bed gezakt, ome Chiel zorgde wel voor een nieuw 
spiraal. Een exclusieve schemerlamp, een dressoir of 
een keukenstoel, het wisselde voor een paar dubbel-
tjes van eigenaar.  
 
Mijn ouders hadden zo ook eens een vloerkleed aan-
geschaft. Een oud kaal en versleten exemplaar van 
wat heel chique een pers genoemd werd. Nu werd in 
de kleine advertenties van een groot landelijk dag-
blad, regelmatig te koop gevraagd ‘oude perzen te-
gen vergoeding’. Dat was natuurlijk muziek in de 
oren van ons arme ouderpaar en direct werd contact 
gezocht met de Amsterdammer. En ja hoor, hij 
kwam, helemaal uit Amsterdam en hij kocht het 
kleed voor 100 gulden.  
 
Honderd gulden was 
ongeveer het loon wat 
mijn vader kreeg voor 3 
maanden werken of, zo 
hadden ze bedacht, een 
heel nieuw vloerkleed 
voor de huiskamer. Dat geld bleek voldoende voor 
de aanschaf van een spiksplinter nieuw exemplaar. 

De keuze stond vast, dezelfde die al moeders zusters 
ook hadden, een zeer in de mode zijnde geschoren 
kokos tapijt van het merk Verto. Zij voelden zich de 
koning te rijk en wat hadden ze een lol om die slim-
me man uit de grote stad, die zo bekocht was met 
zijn ouwe kale kleed! Nu ik weet wat een antieke 
pers op een veiling op kan brengen, vraag ik me af 
wie er bij deze transactie het meest bedrogen vanaf 
zijn gekomen! 
 
Dagelijks kwamen mijn vader of ooms wel in een 
van de magazijnen op bezoek, om er te snuffelen 
naar iets bruikbaars voor reparatie of vermaak, een 
koperen kraantje voor aan het fornuis, een kinder-
step, een wringer of het spoeltje van een naaimachi-
ne. 
 
Het gezin van mijn oom was via-via verblijd met een 
afgedankte naaimachine. Nu ontbrak hieraan nog 
een essentieel onderdeel. Het spoeltje. Het verouder-
de model was in de naaimachinehandel niet meer 
voorradig, tante drong wel op spoedige vervanging 
aan! Tot oom op een goede dag de naaimachine van 
de vrouw van de voddenboer buiten naast het maga-
zijn zag staan. Zelfde merk en type! 
 
Wat later die 
week beklaag-
de de eigena-
resse van de 
naaimachine 
zich - in het 
algemeen - te-
gen diezelfde 
oom: “Dat het 
toch wat was tegenwoordig. Hadden ze op klaarlich-
te dag, terwijl ze buiten zat te naaien, het spoeltje uit 
haar machine geroofd, d'r kwam tegenwoordig wel 
tuig in de zaak! " 
 
Mijn oom heeft haar gelijk gegeven en het allemaal 
beaamd, van dat tuig van tegenwoordig en dat het 
toch wat was, maar mijn tante was zeer content met 
haar perfect werkende naaimachine. Eindelijk had 
haar man het bijpassende spoeltje meegebracht! 

Bijzondere verhalen! 

Lompen en metalen 

https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/postcast-kuuroord-zeebad/
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur 

Lidmaatschap ANSV 
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €20,00 per persoon, inclusief de vuurtorenpas. Is uw part-
ner ook lid, dan betaalt deze €10,00. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaat-
schapsnummer en een betalingsverzoek. Het verschuldigde bedrag maakt u over op rekeningnummer: 
NL14 INGB 0007 0905 65 ten name van ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en lidmaat-
schapsnummer. 

Veranderingen in uw lidmaatschap zoals adreswijzigingen en opzeggingen graag doorgeven aan de     
ledenadministrateur: 

       
Ton Ouwehand 

Kerkzicht 109 
2215 DX Voorhout 

071 36 186 38 
ledenadministratie@ansv.nu 

Dagelijks bestuur     

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

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

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

      

Bestuursleden     

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

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

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

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

      

Communicatie     

Maandblad De Senior Cees Hamburger redactie@ansv.nu 

Website ANSV Cees Hamburger www.ansv.nu 

Facebook Coty Hamburger, Edith Tinga ANSV Noordwijk 

      

Ondersteuning     

Belastinginvullers Hans van der Hoeven 06 53 632 160 

Ouderenadviseurs Ton Donders 06 17 618 703  

Vacature 

De Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV) behartigt de belangen van senioren in de 
gemeente Noordwijk en omstreken. Wij richten ons op het bieden van contactmogelijkheden en op actieve 
deelname aan de samenleving. Wij organiseren activiteiten met hulp van vrijwilligers, wij helpen bij het  
invullen van belastingformulieren, bij aanvragen Sociaal Domein (gemeentelijke regelingen, 
hulpmiddelen, energietoeslag) en bij keukentafelgesprekken. 

Wij zoeken versterking van het bestuur met iemand die actief wil bijdragen aan het bereiken van onze 
doelstelling. U heeft organisatorische kwaliteiten, u kunt de portefeuille communicatie op u nemen, en u 
wilt zelf de handen uit de mouwen steken. 

Nadere informatie bij Ton Donders (06 17 618 703) en Chris Andree (06 27 058 470). 
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Activiteiten in november 

en december 2022 

 

 
 

Om naar uit te kijken 

Activiteit Dag Tijdstip/Plaats November December Contact 

Biljarten (comp.) di 
08.45 - 12.00 
Wieken 

1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20 Cor Glasbergen 

Bingo do 
14.00 - 16.00 
Trefpunt 

10 en 24 (Sint) 8 en 22 (Kerst) Edith Ouwehand 

Bloemschikken wo 
10.00 - 11.30 
Trefpunt 

9 14 Edith Tinga 

Bowlen do 
14.00 - 16.00 
Flamingo 

24 22 Tilly van Zuylen 

Haken en breien do 
10.00 - 12.00 
Trefpunt 

3, 10, 17, 24 1, 15, 22 Hennie Meeuwenberg 

Kaarten en meer ma 
14.00 - 15.30 
Trefpunt 

7, 21, 28 5, 12, 19 Melinda Meere 

Klaverjassen 
(comp.) 

wo 
13.30 - 17.00 
Trefpunt 

2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 Trudie Stagge 

Koersbal wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 Greet van Beelen 

Lunch ma 
12.00 - 13.30 
Trefpunt 

7, 14  Ton Donders 

Postzegel ruil-
beurs 

wo 
13.30 - 17.00 
Wieken 

2 7 Hennie Meeuwenberg 

Rad van fortuin zat 
14.00 - 17.00 
Trefpunt 

5   Adje Mooijekind 

Sjoelen wo 
13.30 - 16.00 
Trefpunt 

2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 Aart Mulder 

5 november Weer een draai aan het Rad van Fortuin  

9 november Uiterste inleverdatum voor de oplossing van de Woordzoeker (pag. 15) 

20 november Uiterste inleverdatum inschrijving dagtocht van 13 december (pag. 13) 

24 november Sinterklaasbingo; de Goedheiligman is zelf aanwezig 

13 december Dagtocht naar klompenmakerij en kerststukje maken (pag. 12) 

22 december Kerstbingo; voorafgegaan door lunch (op inschrijving) 

12 januari Nieuwjaarsreceptie en bingo 

Van 14 oktober tot en met 6 maart 2023 is in 
Museum Noordwijk een tentoonstelling te zien van 
Siem van den Hoonaard (1900—1938). Deze 
kunstedelsmid woonde van 1936 tot zijn dood in 
Noordwijk. De tentoonstelling omvat vier metaal-
sculpturen (in bruikleen) en sieraden, klokken,  
lampen en een aantal prachtige ontwerptekeningen. 

    Voor meer informatie:  
    www.museumnoordwijk.nl 
    Genootschap “Oud Noordwijk” 
    www.g-o-n.nl 

Overige data vervallen 


