Het maandblad voor
Senioren in
Noordwijk en omstreken

7e jaargang september 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 september 2022.
De oktober uitgave verschijnt op 26 september 2022.
Lay out: redactie ‘De Senior’.
Drukwerk: ‘s Heeren Loo afdeling: ‘De Repro’, telnr. 06 20 798 420
Onder voorbehoud: De bezorgers kunnen op 26 september vanaf 10.30 uur de Senior in Het Trefpunt ophalen.
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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 12 september 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 ‘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 inleverdatum kopij voor ‘De Senior’ van oktober
is 12 september.
Stuur uw bijdrage aan ons blad naar: redactie@ansv.nu
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Van de bestuurstafel
In het maandblad van juli-augustus heeft u al kunnen
de 4 bonden uit Noordwijk. Meer info in dit
lezen dat we in augustus de activiteiten stopzetten in
maandblad.
verband met vakantie en de sluiting van het Trefpunt
- Het optreden van het Noordwijks Visserskoor
in deze periode. Maar wat hebben we het seizoen
op zaterdag 1 oktober.
2021-2022 prachtig afgesloten. Ondanks alle corona- Presentatie over veilig bankieren op vrijdag 16
beperkingen van de voorbije jaren zien we toch een
september in de Wieken. Meer info hierover
stabilisatie en zo nu en dan een lichte stijging van het
op pagina 7.
aantal deelnemers aan de activiteiten. Wat vooral opvalt, is de gezelligheid onderling bij de activiteiten.
Met het Rad van Fortuin op zaterdag 3 september
Dit geeft een positieve impuls om weer de deur uit te openen we weer het nieuwe seizoen.
gaan en andere mensen te ontmoeten.
In samenspraak met onze leden willen wij als bestuur
steeds zoeken naar nieuwe activiteiten om zoveel moIn de maand juli was er een grotere opkomst bij de
gelijk leden te kunnen betrekken en deelgenoot te
Bingo en het Rad van Fortuin, met als uitsmijter het maken, en eenzaamheid te doorbreken.
optreden van de “Zeekanters” op zaterdag 31 juli
waarmee we het seizoen afsloten.
Ook zien we een trend dat het voor een aantal senioren steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar
Bij dit maandblad van september ontvangt u een bij- te knopen en dat er keuzes gemaakt moeten worden.
lage (overzicht) van de vaste activiteiten voor het sei- Waar ga ik wel of niet naar toe en kan ik dat wel bezoen 2022-2023.
talen nu alles zo duur is. Ik wil jullie nogmaals wijNaast deze bijlage “Activiteiten Jaarkalender” wor- zen op de bestaande minimaregelingen die de geden er maandelijks in de Senior de nieuwe activitei- meente Noordwijk heeft ingezet om mensen met een
ten aangekondigd .Zoals u in De Senmior van julilaag inkomen financieel te ondersteunen. In de vorige
augustus heeft kunnen lezen, willen we als bestuur
maandbladen heeft u hierover uitvoerig informatie
het komend seizoen een aantal nieuwe activiteiten
gekregen. (zie ook pagina 5).
uitproberen zoals:
Het bestuur wil jullie bij de start van het seizoen
> Het organiseren van dagreizen;
2022-2023 weer graag ontvangen bij alle activiteiten,
> Verkennen van een meerdaagse reis;
zowel bestaand als nieuw.
> Optreden van gezelschappen;
Advies: Bewaar de meegestuurde bijlage ” Activitei> Organiseren van presentaties.
ten Jaarkalender” op een overzichtelijke plek
Extra activiteiten de komende periode:
- De eerste dagreis staat al gepland op vrijdag 7
Ton Donders, voorzitter ANSV
oktober. Bij succes gaan we dit jaar ook nog
een kerstbusreis maken. Meer informatie hier- P.s. De column van de notaris is vanaf dit nummer
over volgt in het oktober nummer.
niet meer in De Senior opgenomen.
- Niet te vergeten de Nationale Ouderendag op
zaterdag 24 september in samenwerking met
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Overzicht vernieuwde minimaregelingen Noordwijk
De gemeente Noordwijk heeft regelingen opgenomen in het minimabeleid voor mensen met een laag inkomen. Er zijn financiële bijdragen voor kinderen, volwassenen en senioren. Voorheen werd de volgende
term gebruikt: ‘Doe mee regelingen’. Nu wordt gebruik gemaakt van de volgende omschrijving: ‘Geld voor
school, sport, witgoed en andere zaken’.
Senioren
Voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben en voldoen aan de financiële criteria, zijn er de
volgende regelingen:
Deelname aan de samenleving
Er is een bijdrage van €100,- beschikbaar voor deelname aan de samenleving. Denk aan:
> Lidmaatschap van bonden;
> Lidmaatschap van de bibliotheek;
> Abonnement internet;
> Kosten Arriva
Sport en cultuur
Voor sport- en cultuuractiviteiten kunnen senioren een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage
bepaalt de gemeente per persoon en per situatie
Witgoed
Er is een eenmalige bijdrage van €400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van bijvoorbeeld:
> Een koelkast;
> Een wasmachine of;
> Een stofzuiger.
Computer
U kunt een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van bijvoorbeeld:
> Een computer;
> Laptop;
> IPad;
> Smartphone;
> Mobiele telefoon;
> Vaste telefoon.
Heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van ANSV of
met adviseur Hester van de Gemeente Noordwijk. U kunt dan met het Klantencontactcentrum bellen via
+31 71 3660 000 en zij verbinden u dan door met Hester.

RIJBEWIJS VERLENGING en KEURING
De afgelopen maanden worden we regelmatig
gebeld over de keuring en verlenging van het
rijbewijs. Dankzij de versoepelingen en het afschalen van de coronamaatregelen loopt de
wachttijd bij het verlengen van het rijbewijs door
het CBR aanzienlijk terug, maar wij adviseren u
toch hier tijdig mee te starten.

spraak kan uitlopen. Bij een bepaalde leeftijd
bent u verplicht om bijvoorbeeld ochtendurine
mee te brengen, een overzicht medicijngebruik
en indien brildragend een bewijs van de glassterkte van de brillenglazen.

Neem uw ledenpas van de ouderenbond mee
in verband met de korting.

Het is NIET de bedoeling dat u via de ouderbonden, via Welzijn of rechtstreeks met de keu- Indien u een afspraak wilt maken voor de keuring, neem dan contact op met:
ringsarts (dr. Kamerling) zelf een afspraak
maakt.
Stichting Medipartners Nederland
Veranderingen bij het CBR hebben ervoor ge- Telefoonnummer: 071 - 5728434
Afspraak keuringsarts
zorgd dat er nu veel meer werk verricht moet
Bezoekadres: TREFPUNT NOORDWIJK
worden. Vroeger was er 1 formulier, maar nu
kunnen er soms wel tot 7 formulieren nodig zijn. U kunt dan tevens vragen wat u dient mee te
Het kan gebeuren dat door deze formulieren
nemen naar de keuring.
per persoon meer tijd nodig is, waardoor de af5

Huisontruiming Bollenstreek
Bedrijfsontruiming

Spoedontruiming
www.huisontruimingbollenstreek.nl
info@huisontruimingbollenstreek.nl

06 124 521 27
Buitenkaag

Twee nostalgische plaatjes. Het verhaal erbij leest u op pagina 17
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Dagtocht vrijdag 7 oktober
De orchideeënhoeve
Aan de bomen hangen
mandarijnen, de bananenbomen reiken tot aan de
nok en overal staan en kruipen de meest exotische
planten in een schitterde omgeving. Het klinkt ongelofelijk, maar u bent beland in het tropisch regenwoud van de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Hier
staat de orchidee centraal. Een zee van drieduizend
variëteiten van deze wonderschone plant is er te bewonderen. En of dit alles nog niet genoeg is, is daar
ook nog een oosterse tuin. Dwalend door het regenwoud en de tuinen met zijn watervallen, vijvers,
kronkelede paadjes en bruggetjes waant u zich welhaast in het paradijs op aarde. Er is ook een heuse
Vlinder Vallei met steile rotswanden, waar duizenden vlinders vrij rondfladderen. Recent is er ook een
hangende bloementuin naar Japans voorbeeld geopend. Mocht u moe zijn van het wandelen langs al
dat moois, gaat u gerust zitten in een van de rieten
stoelen in de tuin en geniet van de rust en schoonheid.
De Weerribben

gemaakt. Door het winnen van turf veranderde het
landschap in een zompig gebied met waardevolle
moerasnatuur. Kraamkamer van de otter, een slim
en speels dier dat zich met een beetje geluk laat
zien.
In Nationaal Park Weerribben-Wieden kun je prachtig wandelen, fietsen en varen (bijvoorbeeld met een
fluisterboot), maar kanovaren is het allermooiste.
Tussen muren van riet vaar je steeds verder het
groen in, tot je alleen je eigen peddels en het gezang
van rietzangers en karekieten hoort. Knobbelzwanen
en purperreigers vliegen door de lucht, wat gespetter
in het water kán een otter zijn.
Eén groot, groen doolhof lijkt de Weerribben. Je
kunt er eindeloos dwalen, maar verdwalen lukt niemand. Want alle vaarten en vaartjes komen uiteindelijk altijd weer uit op de Kalenbergergracht.
Op 27 november 2004 werd in de finale-uitzending
van het NCRV-televisieprogramma De mooiste plek
van Nederland het natuurgebied De Weerribben tot

De Weerribben is een 35 km² groot natuurgebied in
het noordwesten van de Nederlandse provincie Overijssel.
Moerasbos, water, vogels en eindeloze rietvelden:
de natuur in de Weerribben ziet er ongerept uit.
Maar schijn bedriegt, want elke meter grond is hier
door de mens

Inschrijven op deze dagtocht? Zie pagina 16
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Marjolein Meijers: Van Berini Tot Solex
ANSV organiseert samen met de drie andere ouderenbonden (KBO Noordwijk, KBO Noordwijkerhout en
KBO De Zilk) de viering van de Nationale Ouderendag op zaterdag 24 september in het Van der Valk Palace
Hotel in Noordwijk. Inwoners van Noordwijk komen op eigen gelegenheid. Voor inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk rijdt een bus.
De viering is alleen voor leden. De eigen bijdrage is €5,- per persoon. Per huishouden kunnen zich twee personen aanmelden. ANSV beschikt over ongeveer 80 toegangsbewijzen. Toekenning is op volgorde van inschrijving en betaling.
Programma
13:15 De bus vertrekt van de Duinpan in de Zilk
13:30 De bus vertrekt van Puyckendam Noordwijkerhout.
14:00 Ontvangst in het Van der Valk Palace Hotel Noordwijk in de ontvangstzaal met koffie en wat lekkers
14:30 Burgemeester Wendy Verkleij heet iedereen welkom
14:35 Marjolein Meijers Van Berini Tot Solex (deel 1)
15:15 Pauze in de ontvangstzaal met hapje en drankje
15:45 Marjolein Meijers Van Berini Tot Solex (deel 2)

16:30 Afsluiting. Bussen staan klaar voor het vervoer
naar De Zilk en Noordwijkerhout.
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Inschrijfformulier Van Berini tot Solex 24 september 2022

Naam 1: Dhr./Mevr.: …………………………………………………………………………..

Naam 2: Dhr./Mevr.: …………………………………………………………………………..
Adres + Huis nr.: ……………………………………………………………………………..

Postcode: ………..

Woonplaats: …………………………

Telefoon/Mobiel: ………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………

Naam 1: lid nummer ……………………………………..
Naam 2: lid nummer ……………………………………..
Gaarne de € 5. —overmaken naar NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk onder vermelding van uw lidnummer en ‘24 september 2022’
Wilt U blijven dineren bij Van der Valk Palace hotel aanvang 17:00 gaarne het aantal personen vermelden.
Aantal personen voor diner

………………………….
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Driegangen diner (optioneel)
Om het gevoelen van nostalgie nog even vast te houden is er de mogelijkheid om na de voorstelling te genieten van een klassiek Van der Valk driegangen diner.
Vooraf:
Hoofd:
Na:

Tomatensoep
Paprikaschnitzel
Vanille-ijs met chocoladesaus

Het driegangen diner kan men apart bestellen (zie de optie op het inschrijfformulier) voor de
nostalgische prijs van €25,- per persoon exclusief drankjes. Het totale bedrag dient u na het diner direct voldoen in het restaurant.

AANMELDING
1. Uitsluitend leden.
2. Schriftelijk aanmelden via bijgaand inschrijfformulier, maximaal 2 personen wonend op 1
adres per formulier. Formulier inleveren bij: Chris Andree, Nieuwe Voorstraat 48, 2203 ZC
Noordwijk, bereikbaar op 06 27 058 470.
3. Na betaling van de eigen bijdrage voor deze middag van € 5,00 per persoon, wordt de inschrijving voor deelname op datum geregistreerd.
Toewijzing deelname op volgorde van ontvangst van uw betaling en Vol = Vol.
4. Als er onvoldoende plaatsen zijn, zal uw inleg worden teruggestort op uw rekening.
5. Entreekaart(en) worden bezorgd.
6. Entreebewijzen zijn niet inwisselbaar of onderling verhandelbaar.
7. Bij ziekte of verhindering voor 24 september neemt u a.u.b. zo spoedig mogelijk contact op
met Chris Andree en meldt u zich af. Er zal dan iemand van de reservelijst benaderd worden om
in uw plaats deel te nemen.
Het aantal plaatsen is beperkt dus geef U zo snel mogelijk op om teleurstelling te voorkomen.
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Kerkvrijwilligers gezocht
Iedere twee weken is er op vrijdagavond om 19.00 uur een kerkdienst in De Ontmoeting in Jeroen. Afwisselend is er een voorganger van katholieke en PKN huize. In beide vieringen zijn alle bewoners, ongeacht haar/zijn geloof welkom. Een aantal bewoners komt zelf, anderen moeten gehaald en thuisgebracht
worden. Voor die laatste groep is er een team vrijwilligers, dat echter versterking nodig heeft.
Wie zoeken we?
Mensen die andere mensen willen begeleiden bij de kerkgang. Leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging
zijn niet belangrijk. Wel belangrijk is dat u in staat bent om bewoners, veelal in een rolstoel, naar de
kerkdienst te begeleiden.
Wat vragen we?
Wij zoeken mensen die eenmaal in de twee weken (of als dat niet lukt: eenmaal per maand)
op vrijdagavond van 18.30 tot -20.30 uur beschikbaar zijn.
Wat levert het u op?
Om te beginnen veel dankbare bewoners! Daarnaast heeft Marente een goed vrijwilligersbeleid: als vrijwilliger bent u verzekerd voor ongevallen en WA, zijn er speciale workshops en als er iets te vieren valt,
viert u met ons mee! Als officiële vrijwilliger vraagt Marente u om een wettelijk verplichte VOGverklaring. De kosten daarvan zijn uiteraard voor onze rekening.
Wilt u meer weten over het werk als kerkvrijwilliger? Neem dan contact op met Christa van der Sman
(geestelijk verzorger, christa.vandersman@marente.nl of 06-12209191) of Colette Zoutenbier (teamleider
Welzijn, colette.zoutenbier@marente.nl of 06 - 14729742).

Activiteit, organisatie & locatie

dag

Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  De Wieken

wo

13:30 7, 14, 21, 28

5,12, 19, 26

Bridge " Oudt Noortwijck "
DBO  Het Trefpunt

vr

13:30 2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

Country-line-dancing
DBO  De Wieken

di

19:30 6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

Klaverjassen competitie - di
DBO  De Wieken

di

13:30 6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

Klaverjassen - za
DBO  Het Trefpunt

za

13:30 10, 24

8, 22

Kunstgeschiedenis, groep I
DBO  Het Trefpunt

ma

14:00 19

3, 17

Kunstgeschiedenis, groep II
DBO  Het Trefpunt

ma

14:00 26

10, 31

di

10:00 20

18

Literaire Leeskring
DBO  De Wieken

tijd

September '22

Oktober '22

Rijbewijs keuring op afspraak
DBO  Het Trefpunt

ma

10:00 5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

Samen eten op vrijdag
DBO  De Wieken

vr

12:00 2, 30

14, 28

Schilderen/Aquarelleren
DBO  De Wieken

ma

13:30 5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

Schilderen/Aquarelleren
DBO  Het Trefpunt

di

13:30 6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

Volksdansen
DBO  Het Trefpunt

wo

14:30 7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

Wandelvoetbal
DBO  Voetbalclub SJC

wo

13:30 7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26
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Weer een nieuwe puzzel
De oplossing van de maand juli/augustus was Vakantiepret.
23 personen hebben de oplossing ingestuurd. De prijswinnaars zijn getrokken door de voorzitter Ton Donders.
Eerste prijs; een vakantiepakket gewonnen door: Mevr. T. Both – Edelman, Stevenstraat 8
Tweede prijs; een vakantiepakket gewonnen door: Dhr. A. Hazenoot, Schoolstraat 43
Derde prijs; een vakantiepakket gewonnen door: Mevr. E. van Bourgondiër, Akkerwinde
Gefeliciteerd! De prijzen worden bij u thuis bezorgd.
Doet u met de volgende woordzoeker mee? Er zijn wederom drie prijzen te winnen.
De heer Lindhout mailde ons met de vraag of het mogelijk was om de oplossing van de puzzel per mail te
sturen? Prima idee, dank daarvoor! Wij gaan dit natuurlijk mogelijk maken.
De oplossing van de puzzel graag vóór woensdag 14 september opsturen naar onderstaand adres.
Trefpunt
t.a.v. ANSV Puzzel oplossing
Schoolstraat 2
2202 HJ Noordwijk
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© ruiterpuzzel.nl

In elk woord zit minstens een letter die maar op een 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 vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier.
BLAREN

PAD

VOEDEN

BOS

PANORAMA

VOETEN

BOSPAD

PAS

WANDELAARSTER

BUITEN

PET

WANDELEN

CAPE

REGEN

WANDELHANDSCHOEN

CONDITIE

RENNEN

WANDELSCHOENEN

DIJK

ROUTEKAART

WANDELTOERISME

ENERGIE

RUGZAK

WANDELVAKANTIE

HIEL

RUSTEN

WANDELWEER

INTENSIEF

SOKKEN

WANDELWEG

KEUZE

SPIEREN

WARMTE

LANEN

STRATEN

WEG

LOPEN

STRETCHEN

WREEF

MOE

TENEN

ZAND

NATUUR

TRAINEN

ZONNEBRANDCREME

ONTSPANNEN

VER

ZWEET

OPWARMEN

VERTE
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Mooie dagtocht

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

vrijdag 7 oktober 2022

Kosten:

€ 50 per persoon
Dit bedrag graag overmaken op: NL14 INGB 0007 0905 65 t.n.v. ANSV Noordwijk, onder
vermelding van ‘dagtocht’, ‘uw naam’, ‘lidmaatschapsnummer’.
Of contante betaling bij Ton Donders, aanwezig op de Bingo middagen.
De betaling dient als reservering en bevestiging.
Dagprogramma:
08.30 uur Vertrek
1e opstapplaats: het Trefpunt
2e opstapplaats: Groot Hoogwaak
3e opstapplaats: Bushalte van de Mortelstraat
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.
De totaalprijs van deze dagtocht valt hoger uit dan de €50 die we aan u berekenen. Omdat dit het eerste
reisje sinds jaren is, heeft het bestuur van de ANSV besloten een bedrag te sponseren.
Wilt u extra informatie over de orchideeënhoeve of de boottocht? Kijk dan op:
https://www.orchideeenhoeve.nl/
https://www.weerribbenrondvaarten.nl/
Wij hopen uiteraard op veel deelnemers en een gezellige dag!
16

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. Op de foto ziet u Maija Vliet Vlieland.
Vorige maand hadden we het verhaal over ‘poetsen’, het bijzondere verhaal over het dagelijks leven van
veel Noordwijkers zo’n veertig à vijftig jaar geleden, velen van u zullen dit herkennen. Dit keer gaat het
over ‘Bezorgd’.
Bezorgd!
Misschien leven we nu in een verzorgingsstaat,
maar vroeger hadden we het -wat die verzorging
betreft- beter. Alle leveranciers kwamen aan huis.
De bakker, de slager, de melkboer, de groenteboer,
de visboer en de kruidenier. Als eerste in de vroege
morgen kwam de melkboer langs. De melk werd
'los' of in flessen geleverd. 'Los' werd geschept uit
de op de bakfiets staande grote metalen melkbussen.
Bij de flessen was er keus in hele, halve, kwart en
achtste liters. Ook leverden ze boter, margarine en
flesjes babyvoeding. Van sanering was nog geen
sprake en zo kwamen er heel wat melkboeren in ons
straatje. Vaak werd de leverancier gekozen aan de
hand van kerkgenootschap of politieke overtuiging
of, heel soms, gewoon uit persoonlijke voorkeur.
Smitje uit de Wilhelminastraat, diverse Holsies, Roodenburg en Gein de Kat. Mijn moeder sprak deze laatste altijd heel beleefd aan met
"Goedemorgen, Mijnheer de Kat".
Pas jaren later kwam ze er achter, dat 'de Kat' niet
de naam was die hem door de burgerlijke stand was
gegeven, maar de naam die Noordwijkers elkaar ter
verduidelijking van familieafkomst geven. De zogenaamde bij- of scheldnaam.
"What’s in a name" zei Shakespeare al, maar mijn
moeder kreeg altijd nog rode wangen als
de anekdote ter sprake werd gebracht. Waarbij ze
zich afvroeg wat die goeie man wel van haar gedacht moest hebben.
Brood kwam ook aan de deur. Venters en ventsters
met hun broodkarren líepen voor een bakker. Dat
betekende dat zij in dienst van een bepaalde bakker
het brood rondbezorgden. De meest bekende broodbakkers waren Wanninkhof, de Witt, de Verbetering
en van Westerop. De karren vol geladen met wit- en
bruinbrood, regeringsbrood en krentenbrood - op
zaterdag aangevuld met speculaasjes en goeie koek
- waren moeilijk te hanteren. Mijn nicht Jansje van
der Linden was zo'n broodventster. Zij had een
zwaar bestaan. Zij verdiende de kost voor haar blinde moeder die al in het eerste jaar van haar huwelijk
weduwe was geworden. Samen woonden zij in een
petieterig huisje in de Kerkstraat, dat uit twee kleine
kamertjes bestond. Eén ingericht als winkeltje, het
andere voorzien van bedstede, om in te leven en slapen. Voor het raam met de halfgesloten gordijnen stond midden op tafel de clivia, een
grote plant met harde groen glanzende bladen. Ik
kan me niet herinneren hem ooit in bloei te hebben
gezien. Op een hoge kast stond onder een stolp, het

heiligenbeeld van Christus met een doornenkroon. Nicht Jansjes moeder, tante Jansje, zat op
stoel met rechte leuning aan de tafel en wreef voortdurend ongedurig met haar handen over het pluche
tafelkleed. Nadat de winkelbel was gegaan
en nicht Jansje in de winkel een klant aan het helpen
was, riep haar verbale weerstand tegen het alleen
zijn ongeduldig: "Jansie, waar blijf je nou? Ben je
nu nog niet klaar? Kom je gelijk."
Het geduldige antwoord kwam direct: “Ja moeder,
ik kom zo!"
Groenteboeren genoeg: Koelewijnen, Salmannen of Augustinussen, er zaten altijd
wel een paar broers in dezelfde branche, kwamen 's
middags. De visboer kwam op vrijdag. Spaanderman of Bedijn ze kondigden met het luiden van een
bel hun komst aan om vervolgens "Vis, verse vis" te
roepen en "vandaag", waarna een opsomming van
het lekkers dat onder ijsstaven in hun bakfiets werd
bewaard.
De kruideniers kwamen twee keer in de week. De
eerste keer om het boodschappenboekje met de gewenste bestellingen op te halen - en als dat gelegen
kwam, het moest er wel zijn - het geld. De tweede
keer om de boodschappen af te leveren, vervoerd in
de grote mand die voorop hun fiets stond.
De slager, ook met een mandfiets, kwam vaker
langs, om net als de kruidenier zijn bestellingen te
halen of te brengen.
Was het de komst van de welvaart die de behoefte
aan verzorging deed verdwijnen of was er een andere aanleiding? Maar wat de reden ook
is geweest geleidelijk en allemaal kozen we voor
zelfstandigheid. We maakten zelf wel uit wat we
hebben wilden, van wie en wanneer. De zelfbedieningszaken rezen als paddenstoelen uit de grond.
Met hun komst is er een stukje verleden verdwenen
en ook een stukje gemoedelijkheid. Het praatje over
het leven van alledag, dat met de waren bij de klant
werd thuisbezorgd, dat praatje, dat hebben we voor
die zelfstandigheid ingeruild.
De podcast van de zussen Vliet Vlieland kunt u gratis beluisteren op: https://
www.bollenstreekomroep.nl/category/podcast/
postcast-kuuroord-zeebad/
I.v.m. deze uitgebreide tekst vindt u op
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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
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 september
en oktober 2022
Activiteit

Dag

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

Tijdstip/
Plaats
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

September

Oktober

Contact

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

Cor Glasbergen

8 en 22

13 en 27

Edith Ouwehand

14

12

Edith Tinga

22

20

Tilly van Zuylen

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

Hennie Meeuwenberg

12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

Melinda Meere

7, 14, 21, 28

5,12, 19, 26

Trudie Stagge

7, 14, 21, 28

5,12, 19, 26

Greet van Beelen

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

Ton Donders

7

5

Hennie Meeuwenberg

3
7, 14, 21, 28

Adje Mooijekind
5,12, 19, 26

Aart Mulder

Om alvast te noteren:

1 oktober: Shanty-/Volkskoor “de Noortukse Vissersvrouwen”

7 oktober: Dagtocht: Bezoek aan de orchideeënhoeven in Luttelgeest en
’s middags een boottocht door ‘de Weerribben’.

5 november: Rad van Fortuin
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