Het maandblad voor

Senioren in
Noordwijk en omstreken

7e jaargang oktober 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 oktober 2022.
De november uitgave verschijnt op 31 oktober 2022.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’, telnr. 06 20 798 420
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 31 oktober vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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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 17 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.

De redactie bestaat uit:
Adje Mooijekind, Chris Andree en Cees Hamburger

De uiterste inleverdatum voor kopij voor ‘De Senior’ van november is
maandag 17 oktober
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
De Senior
De afgelopen maanden hebben we verschillende positieve reacties gekregen over het maandblad, over de
lay-out en de onderwerpen die erin staan. U heeft ook
gemerkt dat de column “Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere” niet meer in het blad is opgenomen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat we jarenlang
in de keuken hebben mogen kijken bij de notaris,
maar de redactie wilde de ruimte meer gaan benutten
voor het onder de aandacht brengen van de bestaande
en nieuwe activiteiten en nieuws vanuit de samenleving. Met als gevolg dat we keuzes moesten maken
bij het plaatsen van kopij. Ook de meegestuurde Activiteitenjaarkalender 2022-2023 blijkt een succes.
Activiteiten
Als u dit blad in de bus krijgt, hebben we de viering
van de Nationale Ouderendag op 24 september al achter de rug. Er hebben zich ruim 80 leden aangemeld
voor de show van de Marjolein Meijers Band, met
haar voorstelling “Van Berini tot Solex”. Samen met
de Senioren 4 (4 ouderenbonden) zijn we ervan overtuigd dat we u een geweldig programma hebben kunnen aanbieden . Wij zijn dan ook ontzettend benieuwd
naar uw reactie.
Ook kijken we nu al uit naar de busreis op 7 oktober
a.s. Bij voldoende belangstelling willen nog een
Kerstreis plannen. Tevens willen wij proberen om dit
seizoen vier keer een optreden te organiseren door
Noordwijkse artiesten/gezelschappen met financiële
ondersteuning door Fonds 1818. Wij zullen dit tijdig
vermelden in het maandblad.
Prinsjesdag
Als u het maandblad de Senior van oktober in de bus
krijgt, hebben we ook Prinsjesdag 2022 achter de rug.
Graag hadden we hierover in dit blad al de nodige
informatie opgenomen die voor u belangrijk zou kunnen zijn. Maar afgelopen dagen is er toch wel wat uitgelekt, bijvoorbeeld dat de zorgpremie omhoog gaat
en de energiekosten en boodschappen niet goedkoper

gaan worden maar eerder duurder. Uw gulden is een
daalder waard, gaat niet meer op. Door de inflatie is
uw €1,- nog €0,87 waard. De krantenkoppen liegen er
niet om: “Onzekerheid is troef “.
Minimaregeling en energietoeslag
Zoals u in het vorige blad heeft kunnen lezen merken
wij in de gesprekken met onze leden dat het steeds
moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen.
Wij als ouderenbond zijn dan ook blij met de minimaregeling die door de Gemeente is opgesteld en de mogelijkheid om voor de energietoeslag in aanmerking
te komen. In het maandblad van afgelopen september
heeft u uitvoerig kunnen lezen wanneer u voor deze
minimaregeling in aanmerking komt.
Ondersteuning
Wilt u toch meer informatie en ondersteuning hierover, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. Zij kunnen u hierbij helpen.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de energietoeslag er niet alleen is voor mensen in de bijstand. Dit
berust op een misverstand. Het gaat om inkomen. Het
vermogen telt niet mee. Bij de volgende netto inkomens kunt u gebruik maken van de energietoeslag:
Alleenstaande (pensioengerechtigd) onder
€1397,27
Echtpaar (pensioengerechtigd) onder € 1892,81
NB De energie toeslag is verhoogd van € 800,- naar
€1300,Heeft u de energietoeslag voor € 800,- al aangevraagd
en ontvangen, dan krijgt u een brief van de ISD wanneer de overige € 500,- wordt overgemaakt. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan adviseren wij u de
energietoeslag aan te vragen. U kunt de energietoeslag tot 1 januari 2023 aanvragen.
Ton Donders, voorzitter ANSV
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Activiteiten
Het nieuwe seizoen begon op zaterdag 3 september
met een draai aan het Rad van Fortuin onder de bezielende leiding van Adje Mooijekind.

eindelijk weer. Het was een beetje rommelig, maar
ontzettend gezellig. En wat had Elisabeth toch weer
veel bloemen meegenomen! Telkens wanneer we
dachten dat het bloemstuk vol was, werd er weer een
ander takje of bloemetje uitgedeeld. Iedereen ging
naar huis met een prachtig bloemstuk!

Omdat de gasprijs omhoog schiet en daardoor
ook de bloemen duur
worden, hebben we besloten het lesgeld weer
in te voeren van €25,00
en €7,50 per keer te vraDe opkomst viel wat tegen omdat in Noordwijk Bin- gen. Tijdens de laatste
nen de Oranjefeesten in volle gang waren. De sfeer les maken we de pot
leeg. We verrekenen dit
was weer ouderwets gezellig, en er was natuurlijk
dan met de koffie en/of
een grotere kans op een prijs. De volgende aflevehet bloemstuk.
ring is op 2 november. Hoort, zegt het voort. Hoe
meer deelnemers, hoe groter de gezelligheid en hoe
Op 12 oktober komen we weer bij elkaar. U kunt u
mooier de prijzen!
voor 7 oktober opgeven (0252-373472). Dit in verWoensdag 14 september begon het Bloemschikken band met het bestellen van de bloemen.

Optredens
Wij kijken nog steeds met veel plezier terug op het
geslaagde optreden van de Zeekanters op 30 juli.
Het was zo’n groot succes — volle bak in het Trefpunt — dat we de Zeekanters voor volgend jaar hebben teruggevraagd.

Oproepje: bent u lid van een koor, dansgroep of toneelvereniging en u zou het leuk vinden om voor de
leden van de ANSV op te treden in het Trefpunt.
Meld het dan bij Adje Mooijekind
(adjemooijekind@icloud.nl).

We repeteren elke woensdag in de Wieken, Wassenaarsestraat 4 van 20.00 tot 22.00 uur. Heb je zin om
eens een keer te komen kijken of mee te doen? Je
bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.
Momenteel bestaat het koor uit 31 dames, waaronder
3 muzikanten, en de leiding is in handen van Ber
v.d. Bercken.

De sfeer is altijd gezellig, er wordt veel gelachen
maar er moet ook wel serieus gewerkt worden. Wij
zingen Shanty liedjes, maar ook volksliedjes en zoWist u dat wij ook vrijwilligers hebben die zingen in als we zelf zeggen, leuke liedjes!
het Shanty-/Volkskoor de Noortukse Vissersvrouwen? Dit is al een reden voor ons om ze uit te nodi- Wij treden op zaterdag 1 oktober om 14.00 uur (zaal
gen.
is open vanaf 13.30 uur) op in het Trefpunt. U mag
altijd introducées meenemen.
Shanty-/Volkskoor de Noortukse Vissersvrouwen
Het koor is opgericht op 14 juli 2015. Op 2 septem- Dit optreden wordt gesponsord
ber was de eerste repetitie onder leiding van Corien door Fonds 1818.
v.d. Niet. Gaandeweg kwamen er 2 dames bij op
accordeon en 1 iemand met gitaar en djembé.
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Activiteit, organisatie & locatie

Afscheidsreceptie Annie van Beelen
KBO v De Wieken

Biljarten
KBO v

De Wieken

Bingo
KBO v De Wieken
Bowlen (All American Bowling)
KBO v Langelaan 2, N'hout

Creatief Handwerken
KBO v De Wieken

Handwerken
KBO v De Wieken

Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
KBO v WZC Jeroen
Kaarten maken
KBO v PC Jeroen
Klaverjassen
KBO v De Wieken
Modeshow - vd Klooster Mode
KBO v De Wieken
Nordic Walking Club
KBO v Duinweg (Malotepad)

Quilten
KBO v De Wieken

dag

van tijd t/m tijd

Oktober '22

November '22

vr

15:00

17:00 7

do

09:30

12:30

do

14:00

16:30 6

3

do

14:00

16:00 20

24

wo

10:15

12:00 12

16

di

14:00

16:00 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

do

13:30

6, 13, 20, 27

ma

13:30

16:00 3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

ma

13:00

16:30 3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

za

11:00

15:30 22

wo

13:30

15:45 5,12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

di

14:00

16:00 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

3, 10, 17, 24

Schilderen & Tekenen
KBO v De Wieken
Tai Chi
KBO v De Wieken
Wandelen
KBO v Verkadeplein

do

14:00

17:00 6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

ma

10:30

11:30 3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

di

08:45

17:00 18

15

Activiteit, organisatie & locatie

dag

van tijd t/m tijd

wo

13:30

17:00 5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

vr

13:30

17:00 7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

di

19:30

22:00 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

di

13:00

17:00 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

za

13:00

17:00 8, 22

12, 26

ma

14:00

16:00 3, 31 (gezamenlijk)

7, 21

ma

14:00

16:00 17, 31 (gezamenlijk)

14, 28

di

10:00

11:30 18

15

ma

10:00

12:00 3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

vr

12:00

14:00 14, 28

11, 25

ma

13:30

15:30 3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

di

13:30

15:30 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

wo

14:30

15:45 5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

wo

13:30

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken
Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  Het Trefpunt
Country-line-dancing
DBO  De Wieken
Klaverjassen competitie - di
DBO  De Wieken
Klaverjassen - za
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt
Kunstgeschiedenis, groep II
DBO  Het Trefpunt
Literaire Leeskring
DBO  De Wieken
Rijbewijs keuring
DBO  Het Trefpunt
Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  De Wieken
Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt
Volksdansen
DBO  Het Trefpunt
Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC
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Oktober '22

November '22

De dagtocht

Orchideeënhoeve in Luttelgeest, een lunch en een rondvaart door de Weerribben!
Datum:

vrijdag 7 oktober 2022

Dagprogramma:
08.30 uur

Vertrek
1e opstapplaats: het Trefpunt
2e opstapplaats: Groot Hoogwaak
3e opstapplaats: Bushalte van de Mortelstraat
4e opstapplaats: Bushalte Shellstation Beeklaan
10.30 uur
Aankomst bij de orchideeënhoeve in Luttelgeest waar u wordt ontvangen met een
kopje koffie en gebak. Na de koffie heeft u alle tijd om op uw gemak door de overdekte siertuin te wandelen met orchideeën, vlinders, etc. Er staan voldoende bankjes
om even te gaan zitten.
12.30 uur
Lunch
Koffietafel bestaande uit vers afgebakken broodjes, suikerbrood, krentenbrood, 3
soorten kaas, puntje brie en luxe vleeswaren.
2x koffie, thee, melk of karnemelk.
De lunch wordt aan tafel geserveerd.
14.30 uur
Rondvaart met een boot van rederij Tiemen Vaartjes door het prachtige natuurgebied
van de Weerribben, met een kopje koffie of thee aan boord.
15.45 uur
Aanvang terugreis
ca 17.45 uur Thuiskomst

We maken de reis 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 Orchideeënhoeve en over
de boottocht? Kijk dan op:
www.orchideeenhoeve.nl
www.weerribbenrondvaarten.nl
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Even geen zorgen!
Zorgen voor een familielid of naaste kan zeer intensief zijn. Soms is het nodig om een moment van rust
en tijd voor uzelf in te lassen. Bijvoorbeeld omdat u
een dagje weg wilt of een afspraak buitenshuis
heeft. Dan is het fijn om te weten dat uw familielid
of naaste in goede handen is en u met een gerust
hart tijd voor uzelf kan nemen. De Dagbesteding
van Jeroen “Eb en vloed” biedt mantelzorgers de

tie, kunnen we samen tot een afgestemde invulling
komen die ervoor zorgt dat u uw naaste met een
goed gevoel aan de dagbesteding van Jeroen kunt
toevertrouwen.

mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander
over te dragen, bijvoorbeeld door middel van dagbesteding. Dat kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld
tijdens een vakantie, of structureel een dagdeel of
enkele dagdelen per week of maand. Door met u in

Driegangenmenu

Tarief (per dagdeel) dagbesteding
Dagbesteding basis
€ 42,66
Broodmaaltijd
€ 3,80
€ 9,10

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Colette Zoutenbier Teamleider Welzijn Jeroen
Telefoonnummer 071 750 33 00

gesprek te gaan over de vereiste zorg en/of medica-

Kerkvrijwilligers gezocht
Iedere twee weken is er op vrijdagavond om 19.00

Wat levert het u op?

uur een kerkdienst in De Ontmoeting in Jeroen. Af-

Om te beginnen veel dankbare bewoners! Daarnaast

wisselend is er een voorganger van katholieke en
PKN huize. In beide vieringen zijn alle bewoners,

heeft Marente een goed vrijwilligersbeleid: als vrij-

williger bent u verzekerd voor ongevallen en WA,
ongeacht haar/zijn geloof welkom. Een aantal bewo- zijn er speciale workshops en als er iets te vieren
ners komt zelf, anderen moeten gehaald en thuisge- valt, viert u met ons mee! Als officiële vrijwilliger

bracht worden. Voor die laatste groep is er een team vraagt Marente u om een wettelijk verplichte VOGvrijwilligers, dat echter versterking nodig heeft.
verklaring. De kosten daarvan zijn uiteraard voor
Wie zoeken we?

onze rekening.

Mensen die andere mensen willen begeleiden bij de
kerkgang. Leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging

Wilt u meer weten over het werk als kerkvrijwilli-

zijn niet belangrijk. Wel belangrijk is dat u in staat

ger? Neem dan contact op met:

bent om bewoners, veelal in een rolstoel, naar de

Christa van der Sman (geestelijk verzorger}

kerkdienst te begeleiden.

christa.vandersman@marente.nl of 06-12209191

Wat vragen we?

of

Wij zoeken mensen die eenmaal in de twee weken

Colette Zoutenbier (teamleider Welzijn)
(of als dat niet lukt: eenmaal per maand) op vrijdag- colette.zoutenbier@marente.nl of 06 - 14729742
avond van 18.30 tot -20.30 uur beschikbaar zijn.
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De puzzel
De oplossing van de maand september was Nordic walking. Vijftien personen hebben
de oplossing ingestuurd. De prijswinnaars zijn getrokken door mevrouw Ike.
Eerste prijs; een Nordic walking pakket gewonnen door:
Mevr. T. van Zuijlen, Thijs v/d Lindenstraat
Tweede prijs; een Nordic walking pakket gewonnen door:
Dhr. H. Bedijn, Hendrik Vinkhof
Derde prijs; een Nordic walking pakket gewonnen door:
Mevr. I. de Croock, Jeroenspark
Gefeliciteerd! De prijzen worden bij u thuis bezorgd, door Anneke van Dijk. Zij
heeft aangeboden voortaan de prijzen te kopen en bij u thuis te bezorgen. Heel
leuk om weer een nieuwe vrijwilliger te mogen begroeten.
Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen te winnen.
De oplossing van de puzzel graag vóór donderdag 13 oktober opsturen naar onderstaand adres. En vergeet niet uw eigen adres te vermelden.
Trefpunt
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing
Schoolstraat 2
2202 HJ Noordwijk
adjemooijekind@icloud.com

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 gemakkelijker iets ondernemen en komt
u weer onder de mensen.
Wilt u een rit aanvragen?
AutoMaatje is maandag t/m donderdag 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.
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Woordzoeker
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.
AALBES

IEP

RATELPOPULIER

ABEEL

KAMPERFOELIE

SPAR

BERK

KATWILG

TAMME KASTANJE

BEUK

KORNOELJE

TAXUS

BOSROOS

KRONKELWILG

TREURWILG

CEDER

KWEEPEER

VIJGENBOOM

DEN

LARIKS

VILTROOS

DOUGLAS

LINDE

VUILBOOM

EGELANTIER

MAGNOLIAS

WALNOOT

EIK

MIMOSA

WATERCIPRES

ELS

MISPEL

WILG

ESDOORN

MOERBEI

ZILVERLINDE

GINGKO

PAPIERBERK

ZILVERSPAR

GREEN

PEER

ZUURBES

HAZELAAR

PLATAAN

© ruiterpuzzel.nl
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BeweegFIJN en Walking Football voor senioren op sportpark Duinwetering
Iedere woensdagochtend is dé beweegochtend voor
senioren op sportpark Duinwetering.
Walking Football is al enkele jaren een succesvolle
activiteit, BeweegFIJN is daar later aan toegevoegd.
Voetbalvereniging Noordwijk en Sportbedrijf
Noordwijk werken samen om beweegactiviteiten
voor senioren aan te bieden.

nog wel de belangrijkste spelregel. Het gaat bij Walking Football vooral om het met elkaar bewegen en
plezier hebben. Bij het spelen wordt rekening gehouden met ieders capaciteiten en mogelijkheden.

Kennismaken met beide beweegvormen is gratis, bij
blijvende deelname aan Walking Football is lidHet unieke aan BeweegFIJN is het gevarieerde aan- maatschap van vv Noordwijk vereist. Vooralsnog is
bod en het feit dat deelname mogelijk is op ieder
deelname aan BeweegFIJN gratis, dankzij een subsiniveau. De lessen, gegeven door ervaren buurtsport- die vanuit het Lokaal Sportakkoord.
coaches van Sportbedrijf Noordwijk, zijn zowel geBeide activiteiten vinden plaats op woensdagochschikt voor volwassenen met weinig beweegervaring, als voor volwassenen die wel beweegervaring tend tussen 10.00 en 11.00 uur. Er is inloop vanaf
hebben. Het plezier staat voorop bij BeweegFIJN en 9.30 uur, voor het sporten wordt er met elkaar koffie
gedronken en worden de actuele dorps- en wereldhet uiteindelijke doel is dat de deelnemers structuproblemen besproken.
reel meer gaan bewegen. De lessen worden buiten
Belangstellenden kunnen vrijblijvend komen kijken
gegeven, sportieve kleding is wenselijk.
en/of meedoen.
Omdat Walking Football bedoeld is voor senioren Informatie is te verkrijgen bij Leo Kruithof, via
zijn de regels van het spel op de leeftijd aangepast. l.kruithof@kpnplanet.nl of 06-45891281.
Het feit dat er niet gerend mag worden is misschien

Huisontruiming Bollenstreek
Bedrijfsontruiming

Spoedontruiming
www.huisontruimingbollenstreek.nl
info@huisontruimingbollenstreek.nl

06 124 521 27
Buitenkaag
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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 het boodschappen bezorgen, deze maand de petticoat. Op de foto Maija VlietVlieland. De podcast
kunt u gratis beluisteren op: https://www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/
postcast-kuuroord-zeebad/

Petticoats
Petticoats, toen de jaren 60 begonnen, waren ze alweer uit. De petticoats, de luchtig deinende tule niemendalletjes maakten plaats voor de strak belijnde
mode. 10 cm over de knie vallende kokerrokken en
Paola jurkjes. Van 80 cm dubbel brede stof maakte
je zelf een rok. Voor een jurkje had je twee keer die
hoeveelheid nodig.

nylon kousen waren zo schaars en duur, dat het
loonde om ze te laten repareren. Er bestonden speciale zaken waar je tegen betaling, de ladder in je kous
kon laten ophalen. Soms had je ook nog het ongelukje je jarretel door je boord heen te trekken. Jarretels waren ondingen. Op de meest ongewenste ogenblikken sprong het knoopje, waarmee je kous vast,
zat los of eraf. Zo onopvallend mogelijk probeerde
In petticoats ging aanzienlijk meer stof en welk ma- je met behulp van een dubbeltje of een cent ter verteriaal je ook gebruik- vanging van het verloren knoopje, het probleem van
te, hoe je het ook be- de afzakkende kous op te lossen.
handelde, de krengen
deden nooit wat ze
Een katoenen petticoat kon je stijven. De petticoat
moesten doen.
kletsnat uit de extra sterke stijfsel oplossing gehaald,
Luchtigjes deinend de werd op de strijkplank stukje voor stukje droog geoverrok als een lam- streken. Het katoen werd dan zo hard als karton,
penkap wijd uit laten maar ook dit was maar voor korte duur. Zodra je het
staan. Aan de mooiste even had gedragen, verloor het materiaal aan kracht
exemplaren, laag op en werd het weer slap.
laag, gerimpelde tule
had je niks. Na één wasbeurt was het slap en krach- Onder in de petticoat werd nu een extra zoompje
teloos geval geworden.
gemaakt. Daardoorheen ging een stukje spiraal, hetzelfde spiraal als aan de vitrage voor het raam werd
Aan nylon tule, een
gehangen. Dan stond de petticoat wel wijd uit, maar
soort veredeld horalleen onderaan bij de zoom. Zodat de rest als een
rengaas, had je
ingezakte pudding tegen je heupen kleefde. Zo blemeer, maar het
ven we aan het uitvinden, aan het proberen en aan
scherpe garen haalhet verbeteren. Maar echt wat geworden, is het
de je benen open.
nooit. Het bleef bij romantiek op een plaatje.
Nu was dat niet zo
erg, want dat genas
wel weer. Erger
was, het maakte ook
je kousen kapot. En

Mijn bijzondere verhaal
En wat reed u of waar zat u achterop? Puch of Kreidler? Of roept de voorstelling ‘Van Berini tot Solex’ op de Nationale Ouderendag mooie herinneringen op? Schrijf uw eigen bijzondere verhaal of anekdote over deze
vervoermiddelen, en deel het met de redactie van De Senior.

De beste verhalen verdienen een prijsje en worden gepubliceerd.
Mailen aan aan: redactie@ansv.nu of uiterlijk 31 oktober opsturen naar:
Trefpunt
t.a.v. redactie De Senior
Schoolstraat 2
2202 HJ Noordwijk
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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

Hennie Meeuwenberg-Beijer

Ledenadministratie

Ton Ouwehand

Activiteiten

Adje Mooijekind

Adviesraad Sociaal Domein

Ton Donders

071 36 141 98
henniemeeuwenberg@gmail.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, Edith Tinga

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

Hans van der Hoeven
Ton Donders

06 53 632 160
06 17 618 703

Ondersteuning
Belastinginvullers
Ouderenadviseurs

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
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071 36 186 38
ledenadministratie@ansv.nu

Activiteiten in oktober en
november 2022
Activiteit

Dag Tijdstip/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

08.45 - 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 - 15.30
Trefpunt
13.30 - 17.00
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

Oktober

November

Contact

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

Cor Glasbergen

13 en 27

10 en 24 (Sint)

Edith Ouwehand

12

9

Edith Tinga

20

24

Tilly van Zuylen

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

Hennie Meeuwenberg

3, 17, 24, 31

7, 21, 28

Melinda Meere

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

Trudie Stagge

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

Greet van Beelen

3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

Ton Donders

5

2

Hennie Meeuwenberg

5

Adje Mooijekind

2, 9, 16, 23, 30

Aart Mulder

5, 12, 19, 26

Om naar uit te kijken
1 oktober: Shantykoor “De Noortukse Vissersvrouwen”; zie pagina 9
7 oktober: Dagtocht naar De orchideeënhoeve in Luttelgeest en de Weerribben; zie pagina 11
12 oktober: Uiterste inleverdatum puzzel; zie pagina 15

16 oktober: Uiterste inleverdatum fotowedstrijd; zie pagina 10
31 oktober: Uiterste inleverdatum ‘Mijn bijzondere verhaal’; zie pagina 17
5 november: We geven in Het Trefpunt weer een draai aan het Rad van Fortuin
24 november: De Sinterklaas Bingo
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