Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

6e jaargang oktober 2021

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 oktober 2021.
De volgende uitgave verschijnt op 25 oktober 2021.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk:‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’ telnr. 06 207 984 20
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 25 oktober vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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Heeft u kopij voor ‘De Senior’? Graag, als het kan met maar ook zonder foto’s ook prima!!
De redactie stelt het toesturen van suggesties voor nieuwe artikelen op prijs. Kopij voor het volgende
nummer en/of suggesties? Deze graag inzenden voor 11 oktober 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 uitgaven van de Senior mag, zonder schriftelijke toestemming van de redactie, niets worden overgenomen.
De redactie bestaat uit:
Chris Andree en Cees Hamburger
We zijn opzoek naar versterking van onze redactie. Heeft u interesse? Meldt u per mail, dat heeft de
voorkeur: ansv.secretaris@gmail.com, of per telefoon: 06 27 058 470 bij onze secretaris Chris Andree.

De uiterlijke inleverdatum kopij voor ‘de Senior’ van november is
11 oktober. Stuur uw bijdrage aan ons blad naar:
redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
I.v.m. vakantie van de opmaker en ook de mogelijkheden bij de drukker, moet de kopij van het
maandblad ‘De Senior’ voor de persconferentie van het kabinet dd. 14 september a.s. zijn ingeleverd.
Ondanks deze tijdsdruk proberen we het laatste nieuws en de gewenste corona maatregelen waarmee
we rekening moeten houden in dit blad al mee te nemen.
De huidige besmettingsgraad, nog steeds tussen de 2000 en 3000 personen besmettingen per dag,
blijft het regelmatig handen wassen, voldoende ventileren en bij hoesten en niezen, het advies om
thuis te blijven nog van kracht. De anderhalve meterafstand houden tot elkaar is, per 25 september,
opgeheven.
Voorzichtigheid blijft echter gewenst en we hopen met u, dat op korte termijn, de nog geldende extra
maatregelen, ook niet meer nodig zullen zijn.
Ondertussen zijn we wel gewend geraakt aan de nog geldende corona maatregelen, maar als we de
mensenmassa zien bij de racedagen in Zandvoort, de vele supporters in de stadions, de hoeveelheid
mensen in de winkelstraten zoals o.a.in de Hoofdstaat in Noordwijk, dan was het moeilijk uit te leggen dat we in de buurthuizen ons nog aan allerlei extra regels moesten houden.
Als eerste mocht het bridgen doorgaan, want dit valt onder sporten, maar klaverjassen mocht weer
niet. Dan was er weer de 5 vierkante meter per persoon. Max. 4 personen aan een tafel en tafels 1,5
meter uit elkaar etc, etc. Dat leg je niet zomaar even uit!!! Gelukkig is de anderhalve meter afstandsregel nu dus van tafel.
Uiteraard gaan we ons zoveel mogelijk aan de overige regels houden. Het uitgangspunt is:
We zijn gevaccineerd, of hebben een negatieve coronatest bij deelnemen aan onze activiteiten.
Het goede nieuws is dat, naast het al eerder begonnen kaarten maken, het haken het breien, het koffie
uurtje en de wekelijkse lunch, ook op woensdag 8 september officieel is gestart met het winterseizoen. De wekelijkse spelletjesmiddagen zijn ook weer gestart o.a. met sjoelen, klaverjassen en koersbal. Helaas viel de opkomst nog wat tegen. Er waren maar 21 deelnemers die hiervan gebruik maakten, maar zij werden wel verrast met een hapje en een drankje. Wij nodigen de leden uit om weer
eens langs te komen en mee te spelen. In het activiteitenschema op de laatste pagina staat de contactpersoon als u hierover vragen heeft.
Maar naast dit positieve nieuws, het weer geleidelijk aan volledig opstarten, kreeg ik deze week ook
slecht nieuws.
Aad Passchier, wie kent haar niet, is ernstig ziek. Als je Aad zegt, dan denk je aan BINGO en
BLOEMSCHIKKEN. Zij was jarenlang de drijvende kracht achter de bingo en het bloemschikken en
daarnaast bezorgde zij het maandblad, bezocht ze leden en was een graag gezien bestuurslid.
Toen ik bij haar was, vertelde ze mij haar verhaal en gaf aan per direct te moeten stoppen met al haar
activiteiten en dat ze haar bestuursfunctie moet neerleggen.
In dit blad vindt u een brief van Aad aan de leden van ANSV.
Wij wensen Aad en haar familie heel veel sterkte in dit ziekteproces.
We zijn ook verheugd om u te kunnen mededelen dat Edith de dochter van Aad, het bloemschikken
gaat coördineren en dat Edith Ouwehand de organisatie van de bingo overneemt. Dat gaat ze samen
doen met Wil Boekelo.
Mocht er op 14 september toch nog een ander kabinetsbesluit naar buiten komen zullen wij u deze
laatste maatregelen en of versoepelingen, via de contactpersonen, laten weten.
Ton Donders, voorzitter a.i.
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Familieberichten:

60 jarig huwelijksjubileum
31 augustus, het echtpaar van den Berg - van der Meer
Namens ons allen, van harte gefeliciteerd!
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Brief van Aad Passchier aan alle leden van ANSV
Het is al een heel poosje geleden, 1995, dat Tosca van Mee - bij enkelen van u nog bekend mij kwam vragen of ik oude en zieke leden van de ANBO wou bezoeken. Zelf waren we al jaren
lid van de ANBO. We hadden vroeger een kapperszaak en vanwege de klandizie was je van
elke vereniging lid. Maar wat de ANBO eigenlijk was wist ik niet. Maar Tosca, een goeie in die
tijd, legde alles uit. En voor ik het wist ging ze weg en had ze mij in die tijd ook nog als bestuurslid opgenomen. Want ze kwamen er één tekort. Zo is het begonnen.
Ik heb een leuke tijd gehad. Met Co Turk de bingo opgezet, dat was toen zo’n beetje in opgang.
25 cent een plankje en prijzen om op te schieten. Maar doordat het steeds drukker werd, zijn we
de plankjes voor 2 gulden gaan verkopen en hadden we mooie prijzen met een zaal vol tevreden mensen. Later zijn we het bloemschikken met een groepje begonnen. Want we gingen al
jaren naar de Wieken, en Siem van de Nieuwendijk, toen onze voorzitter, vond het wel leuk als
wij dat bij de ANBO gingen doen. En dat is nu alweer ongeveer 20 jaar.

We hebben mooie tijden gehad, bijvoorbeeld met de open tafel bij Hoogwaak. Gerard Caspers,
toen onze voorzitter, vroeg ons ons met een clubje bij Hoogwaak te melden voor de bediening
want dan mochten de mensen uit het dorp bij Hoogwaak komen eten. Nou dat was een succes.
Eenmaal per maand een extra menu. Ze stonden in de rij voor kaartjes en verder hebben wij
jarenlang de bediening gedaan. Helaas is dat bij Hoogwaak allemaal veranderd en waren wij
niet meer nodig.
Zo weet ik nog wel een paar leuke dingen maar toen kwam mevrouw de Haan. Die maakte een
einde aan onze ANBO tijd door ons de mond te snoeren zodat zij de dienst kon uitmaken. Hoe
het precies gegaan is, weet ik niet meer maar wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn
platzak met een nieuwe vereniging begonnen. En gelukkig is dat al bijna 6 jaar een bloeiende
vereniging.

Vorig jaar was ik van plan met alles te stoppen. Op 90 jarige leeftijd nog in het bestuur is het tijd
dat jongeren je plaats innemen. Maar corona heeft alles veranderd. Wij hebben corona gehad.
En ik heb een hele nare tijd gehad met ziekte en overlijden van mijn man en heb nu zelf geen
mooi bericht uit het ziekenhuis gekregen, wat hard aankomt. Met dit stukje wil ik alle ANSV leden een hele goeie tijd wensen, en ga door met de activiteiten.
Groetjes,
Aad Passchier

Lieve Aad,
Namens het bestuur en mede namens al oud leden van ANBO en de huidige ANSV-leden wil
ik je bij deze hartelijk bedanken voor je inzet als bestuurslid van ANSV. We willen jou en de
kinderen veel sterkte en kracht wensen om goed door dit vervelende proces te komen. Je inzet, enthousiasme en betrokkenheid gaan we missen. Je zorgde altijd voor een goed gevulde
BINGO-tafel met prachtige prijzen. Bij het bloemschikken zorgde je voor een extra bloemstukje
voor een medelid dat je een hart onder de riem wilde steken. Ook bracht je bezoekjes/ telefoontjes aan ANSV-leden die wat te vieren hadden of ziek waren. We gaan je missen!
Nogmaals hartelijk bedankt voor alles,
Namens het bestuur, oud leden en leden,
Ton Donders, voorzitter a.i.
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Leidens ontzet

Op maandag 4 oktober as. vieren we “Leidens ontzet”.
Niet de gebruikelijke lunch-uitsmijter. We serveren hutspot.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 oktober, bij Ton Donders, 06-17618703.
Hutspot is onlosmakelijk verbonden met Leidens ontzet.
De hutspot die in 1574 werd gevonden in een achtergelaten metalen kookpot, redde een aantal
hongerige Leidenaren van de hongersnood.
Maandag 4 oktober in het Trefpunt, aanvang om 12.00 uur en kost 3 euro.
Alleen toegankelijk voor ANSV – leden
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Donderdag 7 oktober 2021

‘De Nationale Ouderendag’
Donderdag 7 oktober viert ANSV de Nationale Ouderendag in het Trefpunt.
Programma:
12.00 uur tot 12.30 uur:
12.30 uur tot 14.00 uur:
14.00 uur tot 16.00 uur:

inloop
kleine lunch met live muziek
rad van fortuin met live muziek en in de pauzes snacks en een drankje

Toegang is gratis alleen voor ANSV-leden

De feestcommissie

Uit de Oude doos
Onderstaand gedicht van Nard Augustinus is aangeleverd door Anneke van Ruiten – Versteege.
Nard Augustinus (1906 – 1981) was een bekende Noordwijker die een feestwinkeltje had in de
Molenstraat. Daarvoor zat daar Augustinus de groenteboer. Je kon bij hem terecht voor het maken
van gedichten en rijmen voor bruiloften en partijen. Dit heeft hij ook gedaan voor Anneke, voor
wie Nard ook de conferencier was op haar bruiloft. Voor het plaatsen van dit gedicht heeft zijn
zoon Piet Augustinus toestemming gegeven. Hoewel het gedicht stamt uit 1967, raakt het nog
steeds actuele onderwerpen zoals het gebruik van bollenland, de staat van het Vuurtorenplein en de
eigenheid van het dorp.
Kom Noordwijkers, kom laat ons wenen
En plengen wij bedroefd een traan
Het is met Noordwijk, ons zo dierbaar
Helaas nu wel voorgoed gedaan.

Met premies van de middenstanders
Vuurde men onze strijders aan
Helaas, het is ook met De Ronde
Voorbij, ook die heeft afgedaan.

Eens hadden wij een plein met Janus
Een prachtig plein, beroemd alom
Maar Noordwijk heeft het prijsgegeven
Het is nu van het nozemdom

Dat is toch dit jaar wel gebleken
Ach Noordwijkers, wat liep het fout
De eerste vier, de hoogst geplaatsten
Die kwamen uit Noordwijkerhout.

Een grondgebied van vele bunders
Wij raakten het aan Katwijk kwijt
Het werd de Katwijkers gegeven
Met veel gepraat, maar zonder strijd.
“Ach Noordwijk, dat bestond wel vroeger”
Dit wordt in Katwijk nu gehoord –
Maar dat is van vervlogen jaren
Want Noordwijk heet nu “Katwijk Noord”.
Ons bleef tenslotte nog de kermis
Al is die dan wat uitgedund
Maar toch, wij hadden nog De Ronde
Die Ronde was het hoogtepunt.
Daar streden Noordwijks jonge kerels
En streden waarlijk niet voor niets
Het ging om Noordwijks trots en glorie
En ook nog om een nieuwe fiets.

Dan kwam er ook nog een knul uit Oegstgeest
Al had dat niets meer om het lijf
De eerste Noordwijker kwam binnen
Heel schameltjes als nummer vijf.
Zelfs Engel kon ons niet meer redden
Al streed hij nog, die veteraan
Arm Noordwijk, laat ons eerlijk zeggen
Het is nu heus met ons gedaan.
“Ja Noordwijk dat wordt Katwijk Noord
straks”
Zo wordt in Katwijk reeds verteld
En het noordoosten van ons dorpje
Is lang reeds Leidens vuilnisbelt.
(Nard Augustinus 8 september 1967 De Zeekant)
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Samenstelling van en informatie over het Bestuur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i.: Ton Donders

071 3614981

ton.donders@casema.nl

Secretaris a.i.: Chris Andree

06 27 058 470

ansv.secretaris@gmail.com

Penningmeester a.i.: Jan Hoek

071 3688615

braamhk@gmail.com

Bestuursleden :
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Binnen:

Hennie Meeuwenberg-Beijer

3614198

karelmeeuwenberg@ziggo.nl
Bestuurslid bezoekersteam Noordwijk Zee:

Aad Passchier- van Rooijen

Bestuurslid Wonen:

Vacature

Bestuurslid ledenadministratie:

Ton Ouwehand

3688627

3618638

ledenadministratie@ansv.nu
Bestuurslid activiteiten:

Aad Passchier-van Rooijen

Berichten maandblad De Senior:

redactie@ansv.nu

Adviesraad Sociaal Domein/koken:

Ton Donders

3688627

3614981

ton.donders@casema.nl
Inkomstenbelasting IB2020

Voor informatie over het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting 2020 kunt u contact opnemen met de
coördinator belastinginvullers: Hans van der Hoeven 06 536 321 60
Ouderenadviseurs :
Ton Donders:

Coördinator

071-3614981

ton.donders@casema.nl

Webmaster:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

Webadres:

www.ansv.nu

Facebook pagina:
Coty Hamburger

Facebook pagina: ANSV Noordwijk

Ledenadministratie:
Ton Ouwehand

Kerkzicht 109 2215 DX Voorhout

071-3618638

ledenadministratie@ansv.nu

Veranderingen in het lidmaatschap a.u.b. doorgeven aan hier boven staande ledenadministratie.
Redactie De Senior:
Cees Hamburger

redactie@ansv.nu

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV, inclusief de vuurtorenpas, bedraagt € 20,00 p.p.
Is uw partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen. Na aanmelding krijgt u van de ledenadministrateur een lidmaatschapsnummer en een betalingsverzoek.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer: NL14 INGB 0007090565, t.n.v.
ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw naam en het Lidmaatschapsnummer.
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Activiteiten oktober — november 2021

Activiteit

Dag Tijd/Plaats

Biljarten (comp.)

di

09.30 - 12.00
Wieken

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30 Cor Glasbergen

Bingo

do

14.00 - 16.00
Trefpunt

14 en 28

11 en 25 (Sint)

Edith Ouwehand

Bloemschikken

wo

10.00 - 11.30
Trefpunt

13

10

Karin van Nierop

Bowlen

do

14.00 - 16.00
Flamingo

14

25

Tilly van Zuylen

Haken en breien

do

10.00 - 12.00
Trefpunt

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

Hennie Meeuwenberg

Kaarten en meer

ma

14.00 - 16.00
Trefpunt

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29 Melinda Meere

Klaverjassen
(comp.)

wo

13.30 - 16.00
Trefpunt

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

Trudie Stagge

Koersbal

wo

13.30 - 16.00
Trefpunt

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

Greet van Beelen

Lunch

ma

12.00 - 13.30
Trefpunt

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29 Ton Donders

Postzegel ruilbeurs wo

13.30 - 17.00
Wieken

6

4

Hennie Meeuwenberg

Sjoelen

13.30 - 16.00
Trefpunt

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

Aart Mulder

wo

Oktober

12

November

Contact

