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Doelstelling

ONTSPANNING INVALIDEN, GEHANDICAPTEN EN 

VERVOER

Het bieden van ontspanning en vervoer aan

invaliden en gehandicapten, zonder voorbehoud 

wat geloofsovertuiging, politieke richting of

anderszins betreft.

Het bestuur tracht deze doelstelling te bereiken 

door het organiseren van een aantal (ontspannings-) 

activiteiten en evenementen zoals bijvoorbeeld:

• Soosavonden

• Handwerken

• Bouquetgroep (Middagsoos)

• Smikkelclub

• Een jaarlijkse vakantieweek voor die

 gehandicapten, die zelf niet in staat zijn om   

 zonder begeleiding op vakantie te gaan

• Een jaarlijkse uitgaansdag en feestmiddag

• Zwemmen

• Het bieden van vervoerstechnische hulp,

 waaronder liggend vervoer

• Verhuur van rolstoelen

De stichting verkrijgt haar gelden uit:

donaties, verkoop van gebruikte kleding /

meubilair en giften.

• RABOBANK: NL98 RABO 0373 5593 56

 t.n.v. Stichting O.I.G.-I.H.D.

• ING: NL90 INGB 0000 2565 17

 t.n.v. penningmeester Stichting O.I.G.-I.H.D.
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Bestuur

Voorzitter
Johan van Ikelen	 tel.	(0255) 53 03 03
info@oig-ihd.nl of	 (0255) 51 51 33
    centrale post

Secretaris
Aad Meiland	 tel.	(0255) 51 51 33
info@oig-ihd.nl   centrale post

 

Penningmeester
Ton	Koehorst	 tel.	(0255) 51 51 33
info@oig-ihd.nl   centrale post

Bestuursleden Algemeen
Gré	Moleman	 tel.	(0255) 51 51 33
info@oig-ihd.nl

Henk Stutvoet tel. 06  37 61 69 63
vervoer@oig-ihd.nl

Contactgegevens

Centrale post
Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 14.00 uur:
Stichting O.I.G.-I.H.D.
tel. (0255) 51 51 33
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden
e-mail: info@oig-ihd.nl
www.oig-ihd.nl

Aanvraag vervoer via e-mail:

vervoer@oig-ihd.nl

Redactieadres
Stichting O.I.G.-I.H.D.
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden
e-mail: redactie@oig-ihd.nl

Drukwerk Stichting O.I.G.-I.H.D.
Drukkerij Elta IJmuiden
Trompstraat 1-5, 1971 AA IJmuiden
tel. (0255) 51 11 91
info@elta.nl, www.elta.nl
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Voorwoord

Waarde gasten, geachte donateurs en 
medewerkers,
Het licht aan het einde van de Corona tunnel 
komt langzaam in zicht.
Er zijn al veel mensen gevaccineerd en 
anderen hebben de oproep daarvoor al 
gekregen.
En ook onze premier klinkt optimistisch 
naar meer vrijheden.
Dat gaat weliswaar langzaam, maar toch 
eindelijk kunnen we vooruit gaan kijken naar wat meer gewoon leven. 
De anderhalve meter zal nog wel even blijven, maar wellicht mag er in 
april al wat meer en mogen daarna de terrassen weer open als eerste 
stap.

Wij gaan daar ook in mee en gaan langzaam weer starten met rijden 
in dagdienst. Dit ook vanwege de vraag via een huisarts of wij oudere 
patiënten naar een priklocatie kunnen vervoeren.
Onze clubs zullen echter wel tot aan de zomer nog dicht moeten blijven, 
maar wij gaan starten zodra het kabinet groen licht geeft.

Probeer ondertussen toch contact te houden met elkaar. 
Bel eens een clubgenoot op en maak een praatje. 
Zo breken we toch dat isolement wat velen treft en beknelt.
En laat vooral iedereen zijn kleding in onze containers blijven gooien, 
spoor uw omgeving hier voor aan, want onze kleding ophaaldienst 
werkt gewoon door.

Johan van Ikelen - voorzitter
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Herinneringen aan vakantieweken

De Guldenberg in Helvoirt

Heel veel jaren is 
OIG-IHD naar de 
Guldenberg in het 
Brabantse Helvoirt 
gegaan voor de 
vakantieweek.
De kwartiermakers 
gingen er op de 
vertrek-dag ’s ochtends al heen om alles klaar te zetten, bedden te 
verhogen en koffers bij de kamers te zetten. De gasten kwamen dan ’s 
middags, zochten hun kamer op en werden geholpen de koffers uit te 
pakken en de kamer in te richten.

Het echte programma begon pas de volgende morgen voor zo’n
60 gasten en een 20-tal vrijwilligers. 

De eerste malen was er een vaste 
tafelschikking, met een vrijwilliger aan elke 
tafel, maar later werd dat veranderd en 
werd er gewisseld van tafelpartners.

Het programma was lekker vol. Met onder 
andere een beauty dag voor de vrouwen, 
terwijl de mannen wat anders gingen 
doen, zoals naar een museum, met een 
zangkoor, maar ook met vaartochten, of 
naar het orgel museum; in twee groepen, 
want het museum was anders te klein. En 
’s avonds was er bingo of de muziekquiz of 
een modeshow met echte “mannequins” 
en kleding beschikbaar gesteld door onze 
eigen winkel.
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En als iedereen naar bed was, bleven er altijd 
2 vrijwilligers wakker als nachtdienst, die 
dan regelmatig een rondje liepen langs de 
kamers, luisterend naar de snurk-muziek 
uit de kamers. 

De laatste avond was altijd de gezellige 
avond, waarvoor iedereen zich opdofte 
en waarbij vooral de staf zijn talenten 
vertoonde en in vele bekende artiesten 
vermommingen optrad.

De volgende morgen was 
dan inpakken, koffers 
verzamelen en weer 
richting IJmuiden.
De Guldenberg verdween 
echter als mogelijke locatie, 
want het ging verder als 
conferentieoord.

Hotel Brinkzicht in Vledder

Brinkzicht werd het alternatief waar de laatste drie jaren de 
vakantieweek naar toe ging. 
Dit was een echt hotel, anders dan de Guldenberg. Hier deed het 
hotel heel veel, zoals kamers schoonmaken, bedden opmaken, eten 
rondbrengen en konden de begeleiders zich op de gasten concentreren.
Ook zorgde het hotel voor het vervoer van de gasten met hun eigen 
bussen. 
Een nieuw gezicht was pianist Joop, die voor muzikale begeleiding 
zorgde.
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Ook nieuw was bowlen, wat zelfs vanuit een rolstoel lukte, want het 
hotel had eigen bowlingbanen. 

Ook nieuw was de Olympische dag waar in groepen, genoemd naar 
landen, fanatiek werd gestreden voor de punten van het klassement, 
maar ook was er de ochtendgymnastiek.

Heel apart was in het laatste jaar in Vledder de oecumenische kerkdienst 
in de open lucht, in Wilhelminaoord, tussen de bomen, waar men een 

gedachte of spreuk 
op een briefje kon 
schrijven en in een 
boom hangen.

Dat laatste jaar 
was bloedheet, 
dus kwam er veel 
water aan te pas en 
zat iedereen lekker 
met de voeten in 
wat kinderbadjes.
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De ober van het hotel had speciale talenten, niet alleen bedienen, 
maar ook de gasten vermaken en ze zelfs tot veel plezier aan tafel laten 
afwassen

Vledder had naast 
alle excursies en een 
vaartocht ook nog een 
speciale attractie in het 
dorp zelf: de zogeheten 
“klerenwinkel”, waar 
elke middag wel een 
kleine rollator optocht 
naar toe ging.

Natuurlijk ging iedereen vrijdag op voor de traditionele groepsfoto 
waarna na het diner het hotel de bonte avond verzorgde.

Als afsluiting van zo’n voor de begeleiding toch behoorlijk intensieve 
week, werd er elke vakantie 5 of meer weken later een reünie voor de 
medewerkers georganiseerd, waarbij ook meteen het fotoboek van die 
week uitgereikt kon worden en wat daarna ook naar alle gasten ging 
die met de week mee waren geweest.
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Op goede voet

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een 
vrede er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. 
Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen, ook zij 
vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen 
worden want er zouden altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. 
Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge 
zijn. Het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. 
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd, vele mensen 
streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid maar wees evenmin cynisch 
over de liefde want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als 
het gras. 
Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je 
ligt. 
Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.
Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit 
vermoeidheid en uit eenzaamheid geboren. 
Leg jezelf een gezonde discipline op maar wees daarbij lief voor jezelf. Je 
bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren, je 
hebt het recht hier te zijn. 
En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich 
zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. 
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je 
werk en aspiraties ook moge zijn, houd vrede met je ziel in de lawaaierige 
verwarring van het leven. 
Met al zijn klaterhoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog 
steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig en streef naar geluk.

Een Bouquetje



C.A.R.
autoschade
carrosserie all round

 Wesco IJmuiden 
Apparatenbouw bv

staal - roestvast staal - aluminium

Loggerstraat 45
1976 CX IJmuiden
Telefoon (0255) 56 11 00
Fax (0255) 56 11 10

staalconstructie
scheepsreparatie
pijpleidingen

 0255 - 51 72 53
Strandweg 3

1976 BS IJmuiden

 ADVIEZEN BIJ SCHADEREGELING/TAXATIE

 AFWIKKELING VIA VERZEKERINGSMIJ.

 ERKEND FOCWA GARANTIEBEDRIJF

 GRATIS LEENAUTO

 AUTOGLASSERVICE

 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR



SEDERT 1848

Hard- en zacHtHout
dakbedekkingsmaterialen
isolatiemateriaal

iJmuiderstraatweg 115-118
1972 lg iJmuiden
tel. (0255) 51 42 72
Fax (0255) 51 96 96

 Zorgverzekering
 Hypotheken
 Belastingaangiften
 Alle Verzekeringen

Lange Nieuwstraat 10 

1972 GN IJmuiden
Tel. (0255) 51 63 06
Fax (0255) 51 70 96

 Financieringen
 Pensioenen
 Sparen & Beleggen
 Alle Bankzaken

E-mail: info@paap.nl
Homepage: www.paap.nl
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Uitgelicht: Roen

Roen, dat is Roen van 
de Zwet Slotenmaker, 
een chauffeur die al 
jaren voor ons rijdt.

Hoe is Roen bij OIG-IHD 
terecht gekomen?
Net zoals velen voor hem, 
gewoon geronseld.
Zo rond 2000 werd Roen na het 
betegelen van een badkamer 
bij de zoon van Jan Weber 
gevraagd door Jan of hij niet 
mee wilde helpen bij OIG-IHD.

Roen had daarvoor al een historie in het KAJ en KWJ jongeren werk, 
wat uitmondde zelfs in vrijwilligerswerk in Israël, maar waar de Jom 
Kippoer oorlog van 1973 een eind aanmaakte, waarna Roen na nog een 
tijdje als vrijwilliger in een Ziekenhuis daar te hebben gewerkt, weer 
huiswaarts moest.

Thuis ging hij verder met onder andere het organiseren van feest- en 
dansavonden voor de jeugd in het Patronaatsgebouw, waar hij zelfs 
Andre van Duin heen haalde.
Ook was hij actief in het bestuur van de Franciscusschool en 
cliëntenraad van het Visserhuis, waar zijn moeder woonde.

Zo ging Roen aan de slag als chauffeur bij OIG-IHD
Eerst met losse ritten, naar Artis waar de apen zijn voornaam kenden 
zo vaak kwam hij daar met vele groepen ouderen, of in het voorjaar 
naar de Keukenhof, of naar Volendam, wat ook een geliefd doel voor 
uitstapjes was. 



12

Daar kon Roen eenmaal nog net op tijd een Gast opvangen die met de 
rolstroel  langs de helling omlaag richting water schoof. En met kerst 
gingen er veel ritten naar de Kerstmarkten in de tuincentra, waar het 
soms nog een hele toer was om een wat dementerende vrouw in een 
bontjasje tegen te houden om een complete kerstboom uit de grond te 
trekken en mee te nemen. 

Naast de losse ritten later ook dagdienst. Vaak voor vaste klanten, zoals 
Greetje, waarmee hij vaak een extra rondje langs de Kop van de Haven 
reed. Greetje ontdekte dat zij op dezelfde dag jarig was als Roen. Dat 
kon ze goed onthouden en Roen kreeg elk jaar bonbons van haar.
Zo zijn er vaak mooie banden met de gasten.

De laatste jaren was Roen ook actief als opleider voor nieuwe chaufeurs 
om ze naast het vastzetten van rolstoelen ook de omgang met de gasten 
bij te brengen.
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De Smikkelclub

Zo’n 7 jaar geleden was er ineens het idee om gezamenlijk met een 
aantal mensen, die alleen wonen, uit eten te gaan.
Bas Alderlieste ging peilen bij een aantal restaurants of daar de 
mogelijkheden waren voor een lunch.
Alie Pols ging mee als chauffeur en later als gast. Maar zoals het vaak 
loopt, Bas kwam in het ziekenhuis terecht en Alie mocht het over 
nemen, maar gelukkig kwamen Elly Knoef en Etjo Dik er ook bij.

Begonnen werd met 3 busjes 
en 20 gasten, maar dat 
groeide al snel tot 40 en nog 
even later tot wel 60 en zelfs 
70 personen. Teveel voor in 
één keer vanwege de grootte 
van de restaurants, dus werd 
er gesplitst in 2 groepen. 
Eén groep op voorlaatste 
woensdagmiddag en de 
tweede groep op de laatste 
woensdagmiddag van de 
maand. Elke maal 35 gasten 
en 4 chauffeurs, dat ging als een trein.
In september ging Elly afspraken maken met de restaurants, zoals 
Bartje, Het Chalet en Manor in Santpoort, De Heeren van Velsen in 
Velsen-Zuid, De Skibaan, De jachthaven aan zijkanaal C, Kop van de 
Haven en de Meerplaats, Paviljoen Noordzee.

Niet alles ging makkelijk, 
maar de restaurants werkten 
graag mee, zodat bijvoorbeeld 
vanwege brede rolstoelen 
men bij het Chalet door de 
tuindeur naar binnen moest. 
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Bij Noordzee moesten 
de rolstoelen vanwege 
een hoge drempel over 
het terras, in Velsen 
Zuid kwam een aparte 
rolstoel oprit en Manor 
liet beugels op het toilet 
monteren.

Maar waar de 
chauffeurs soms als 
hulp ober dienst 
deden, hielp aan 
de andere zijde de 
bediening mee met 
bijvoorbeeld het 
vlees te snijden voor 
wie moeilijk dat 
zelf kon doen. En 
dat alles in een heel 
gezellige sfeer.

Degenen die met Etjo meereden waren altijd extra blij, want standaard 
werd er als extraatje een rondje door IJmuiden gereden, om alles te 
bezichtigen.

Zodra de Covid beperkingen 
weer over zijn, gaan we weer 
smikkelen, loopt u ook al het 
water door de mond.

Alie en Etjo



Mulder’s
Bloemenhuis

Cederstraat 32 - 1971 KD IJmuiden - Tel./Fax (0255) 51 48 31

Zalencentrum Velserduin
Het meest centraal gelegen gebouw voor al uw
vergaderingen, bruiloften en partijen.
Voldoende parkeergelegenheid.
Voor afspraken kunt u contact opnemen
de heer J. Bosschert, telefoon (0255) 51 50 64

VELSERDUINPLEIN 3-5

Uitlijnen - balanceren - sportvelgen - uitlaten - schokdempers - trekhaken

DE GROOTSTE VOORRAAD TOPMERKEN, DE LAAGSTE PRIJZEN

DOKWEG 14-16 IJMUIDEN • TEL. 0255-511730 • info@albatrosbanden.nl (WEG NAAR HAVENS EN VISHALLEN)

ALBATROS
BANDEN B.V.

Nationale Auto Pas

N A P

Autobedrijf Geels
S t e r k  i n  e l k  m e r k !

Bloemendaalsestraatweg 91A, 2082 GC Santpoort-Zuid / Bloemendaal

Tel. 023 - 539 80 05, Fax 023 - 539 52 58

info@autobedrijfgeels.nl

www.autobedrijfgeels.nl
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Overledenen

In de afgelopen maanden zijn naast vele gasten ons enkele vrijwilligers 
ontvallen.

Zo kijken wij terug op:
Marja Verheij, overleden op 10 december 2020

en

Martha Wilhelmina den Nieuwenboer-de Jong,
overleden 30 december 2020.

Carpe Diem

Dat was de lijfspreuk van Marja 
Verheij, medewerkster van onze 
telefoonpost. 
Altijd opgewekt en positief en 
altijd bezig. In de politiek, bij de 
lokale radio en TV en ook bij ons 
in de telefoonpost.
Na een leven vol diabetes 
kwalen, een nier en alvleesklier 
transplantatie leek alles enkele 
jaren crescendo te gaan. Totdat 
verkeerd van de fiets stappen 
leidde tot een enkelbreuk. 
Helaas nadat ze herstellende was 
van haar enkelbreuk en bijna genezen, sloeg het Covid-spook toe en 
overleed Marja op 10 december 2020. 

Met Marja verliezen wij een opgewekte stem in de telefoonpost.
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Martha Wilhelmina den Nieuwenboer-de Jong

Martha is in 2013 gestart bij OIG-IHD. Altijd rustig en vriendelijk en 
behulpzaam pakte ze alles aan.

Zo ging ze mee als vrijwilligster bij de dagtochten en stak ook een handje 
toe bij andere activiteiten in de Abeel en bijvoorbeeld de feestmiddag.
Martha ging helpen bij 
Bouquet en na een tijdje 
ging ze ook helpen bij 
het Handwerken om 
daar samen met dochter 
Miriam de dames te 
stimuleren en te helpen bij 
het maken van allerhande 
creaties.

Wonderbaarlijk is dat 
stille kracht Martha in al 
haar jaren bij OIG-IHD 
er in geslaagd is om elke 
fotograaf te ontlopen, 
want in het uitgebreide 
fotoarchief was ze niet te 
vinden. Maar Miriam had 
wel deze mooie foto van 
haar.

Dat niet op de foto staan is karakteristiek voor Martha, nooit op de 
voorgrond, maar rustig mee aan het werk.

Met Martha verliezen we een fijne vrijwilligster
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Feestmiddag
De feestmiddag, die gepland stond voor afgelopen jaar november in het 
Nautisch Centrum met een optreden van Ben Cramer, hebben wij helaas 
moeten afgelasten. Dit omdat de zaal weliswaar in oude zetting 130 mensen 
kan bergen, maar in de 1,5 meter optie worden dat er maar 30. Dan wordt 
een optreden van Ben Cramer wel een heel kostbaar. Als de vaccinatie bij 
allen gelukt is, hopen wij op 13 november wel van Ben Cramer te kunnen 
genieten tijdens de feestmiddag.

Dagtochten
OIG-IHD organiseerde elk voorjaar een dagtocht met 4 autobussen vol 
gasten. Daar hadden wij voor dit jaar al op geanticipeerd om terug te gaan 
naar 3 bussen om het handelbaar te houden.
Helaas moesten wij door het Covid-19 gebeuren toch ook de dagtocht naar 
de Harskamp afblazen.
Het bestuur heeft zich uitgesproken voor dagtochten, als de RIVM regels 
het toelaten met telkens 1 bus tegelijk. Dan gaat de dagtocht in plaats van 
op 1 dag 3 bussen, voortaan met 3 x 1 bus op verschillende dagen. Ook 
wil het bestuur het bereik van de dagtochten liefst beperken tot Noord- 
en Zuid Holland en Utrecht, dit in verband met de wens om reistijden 
te beperken. Inmiddels zijn er mogelijkheden verkend voor dagtochten 
in kleinere groepen, waarbij er in de regio  en ook iets verder weg leuke 
doelen voor zo’n dag zijn. Maar vanwege de Covid-19 ontwikkelingen, die 
alles nog uiterst onzeker zijn, beslist het bestuur pas aan het eind van het 
jaar over een mogelijke dagtocht.

Kaarten 
Naar al onze gasten, bijna 600, hebben wij kaarten met een opbeurende 
tekst gestuurd om ook van ons een teken van leven te geven.
Uit de eerste reacties hebben wij gemerkt dat de kaarten aangekomen zijn.
Met Pasen sturen wij andermaal een kaart rond die wellicht iedereen 
vrolijk doet kijken.

Vernielingen
Helaas hebben wij te maken met vernielingen. Zo zijn er twee maal op 
identieke wijze achterramen van de bus die het dichtst bij de hoek stond 

Mededelingen OIG-IHD      Mededelingen OIG-IHD      Mededelingen OIG-IHD      Mededelingen OIG-IHD
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vernield. De ramen zijn inmiddels vervangen en aangifte is gedaan, maar 
het blijft een zinloze en voor ons kostbare actie.
Inmiddels parkeren wij de korte bussen aan de voormalige spoordijk, 
nu de busbaan. Op ons gebouw de Abeel werd kort geleden nog een hut 
gebouwd en lag er een fiets op het dak. De jeugd verveelt zich.

Financieel
In deze vreemde tijden blijft het extra belangrijk om financieel bij de les 
te blijven. De inkomsten zijn sterk terug gelopen, voor zwel vervoer, de 
winkel als de kleding inzameling, terwijl vaste lasten als verzekeringen en 
onderhoud gewoon door gaan. Het bestuur houdt alles goed in de gaten 
om OIG-IHD financieel gezond te houden.

Vacatures
Er zijn nogal wat vacatures vanwege stoppen van vrijwilligers die de 80 
jaar gaan bereiken of vanwege andere redenen aangeven te gaan stoppen.
Het bestuur heeft een vacature open staan voor een algemeen bestuurslid, 
die vooral activiteiten gaat aansturen. Voor al deze vacatures geldt, kijk uit 
naar mogelijke kandidaten.

Onze penningmeester Nico Koers is zoals hij lang vooraf heeft aangekondigd 
aan het eind van het jaar gestopt, na 10 jaar het penningmeesterschap 
te hebben bekleed. Ton Koehorst schuift op als algemeen bestuurslid en 
neemt de functie van penningmeester over.

Maar ook voor de Abeel komt een vacature als beheerder, daar Piet 
Huijboom aan het afbouwen is, net zoals bij de winkel waar ook opvolging 
georganiseerd moet worden voor Jan Weber als ook die gaat stoppen.
Deze vacatures kunnen in plaats van door 1 persoon ook ingevuld worden 
door een groep van vrijwilligers die de taken onderling verdeeld.

Dagdienst rijdt weer
Positief is dat onze dagdienst weer is gaan rijden en dat de telefoon post 
weer bemand wordt.
Wij rijden nu ook naar vaccinatielocaties.
Maar verder blijft het afwachten wat er meer mogelijk gaat worden.

Mededelingen OIG-IHD      Mededelingen OIG-IHD      Mededelingen OIG-IHD      Mededelingen OIG-IHD
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Corona in de krant

Een journalist liep een dagje mee met een longarts in het RKZ
Dat ging hem niet makkelijk af, want de dokter was snel en na vijf 
minuten was onze journalist al bekaf.

Maar wie “siert” het artikel op:
In bed onze vervoerscoördinator Henk Stutvoet, waarmee het 
inmiddels weer een stuk beter gaat dan toen op de foto.

Behalve Henk hebben meer van onze vrijwilligers en gasten Covid 
gekregen.
Wij wensen allen een snelle en goede beterschap. 
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Tegelwijsheid

Ver voor de Corona crisis en ook voor de fusie van OIG en IHD en ook 
voor de kledingcontainers verzamelden we al kleding.
De kleding werd dan opgehaald met een grote straat actie en veel 
vrijwilligers die deur na deur afgingen op de oude kleding op te halen 
en in de busjes te doen.

Na afloop van zo’n actie kregen de vrijwilligers soms een aparte 
herinnering, zoals deze tegel die nu aan de wand in de post hangt.

Ook nu stoppen de vrijwilligers veel tijd in allerlei dingen voor OIG-
IHD waarvoor onze dank.
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Puzzelpagina

Gelijke cijfers zijn gelijke letters

De oplossing vindt u in de gele vakken met de x van boven 
naar beneden.

Puzzel

1 corrupt 1 19 22 4 19 13 x 11 5

2 uitdoen van kleren 2 17 6 20 x 4 21 18

3 nog niet af 3 19 18 15 19 x 19 6

4 ongemanierd 4 19 18 x 16 17 10 21 18

5 speelgoed 5 19 13 x 18 16 17 6 3

6 beperkt houdbaar 6 1 14 5 x 21 9 12 4

7 garderobe 7 4 9 21 x 4 11 22 5

8 worsteling 8 15 7 x 13 11 20 12

9 achterspeler 9 15 14 x 14 6 2 21 5

10 reservespeler 10 1 11 18 4 x 20 21 5

11 klimgerei 11 20 19 17 10 11 x 14 5

12 ploeggenoot 12 7 9 17 1 22 4 x 5

13 vervolgverhaal 13 8 21 6 21 20 x 18

14 zeer grappig 14 19 4 19 22 x 7 16

15 oppasser 15 1 11 1 3 x 20 21 5

16 kleur 16 1 9 17 10 x 5 21 18

17 met smaak opeten 17 15 5 5 1 x 21 18

18 voor elk wat wils 18 2 21 11 5 21 x 14

19 teleurstellend 19 14 5 19 21 21 x 14

20 leidinggevende 20 20 13 22 11 18 11 x 5

21 trouwhartg 21 2 19 14 22 x 14 6 2

22 zich afvragen 22 21 10 12 8 x 21 18

23 allerlei 23 15 21 9 5 16 11 x 21

Gelijke cijfers zijn gelijke leters

De oplossing vindt u in de gele vakken met de x van boven naar beneden.



Zeeweg 161

1971 HB IJmuiden

Tel. 0255 - 51 06 80

Fax 0255 - 52 44 51

info@johvanes.nl

www.vanescatering.nl

Maandag en dinsdag gesloten,

woensdag t/m zondag open vanaf 16.00 uur.

 Telefoon 0255 - 53 17 17
Meervlietstraat 62 • 1981 BM Velsen-Zuid

De Heeren van Velsen
restaurant - proeverij

zwarte grond
graszodenstenen

stenen tegels

mest mestcompost
compost
grond

grond

tuinturf
tuinturf tuinturf

Spekkenwegje 14,

2071 KC Santpoort

T 023 537 89 37

F 023 539 26 44

www.vanschagensantpoort.nl

info@vanschagensantpoort.nl

Redactieadres
Stichting O.I.G.-I.H.D.
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden
e-mail: redactie@oig-ihd.nl

Ook adverteren? Neem contact op!




