Nieuwsbrief
februari 2015

Goed en slecht nieuws
Begin december is het gelukt ons 600ste lid in te schrijven. Een groot compliment
voor alle wervers die zich met verve hebben ingezet om dit getal te halen. Samen met
Sinterklaas bezocht ik het 600ste lid: mevrouw Munnik. Met een boodschappentas
lekkernijen en snuisterijen werd zij op feestelijke wijze in het zonnetje gezet.
In januari 2015 werden wij geconfronteerd met het besluit van Nico Assendelft dat hij
zich vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt zag zijn bestuursfunctie en
-werkzaamheden per 1 januari 2015 te beëindigen. Voor het bestuur en vele leden
een groot gemis. Vooral de spilfunctie die hij innam bij onze belastingservice en de
belangenbehartiging – invoering nieuwe WMO regels en de bezuinigingen op
huishoudelijke hulp - betekende veel voor onze leden.
Het bestuur is dan ook naarstig op zoek naar geschikte vervanging. Gelukkig is er
voor de belastingservice nog voldoende tijd om dat handen en voeten te geven.
Mocht u van deze service gebruik maken bewaar dan de brief, die u deze maand van
de Belastingdienst ontvangt, omdat de belastinginvuller deze beslist nodig heeft om u
te kunnen helpen met uw belastingaangifte over 2014. In de volgende nieuwsbrief
zullen wij u verder informeren.
Helaas staat het Haarlems Dagblad bol van de gebrekkige invoering huishoudelijke
hulp door zorgaanbieder ViVa. Met onze wethouder Gert-Jan Bluijs onderhouden wij
daarover regelmatig contact. Heeft u zelf nare ervaringen, meld dat dan schriftelijk en
zo feitelijk mogelijk aan het meldpunt van omroep MAX; www.omroepmax.nl en stuur
een kopie naar ons secretariaat; verhoevenyvonne@gmail.com
Fred Kroonsberg,
voorzitter
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High Tea op dinsdagmiddag 10 februari
Graag nodigen wij u uit voor onze High Tea van 14.30 uur tot 16.30 uur
in theater De Krocht.
U kunt kennis maken met verschillende soorten thee en wij serveren er,
in samenwerking met Theo Smit, heerlijke chocolaatjes, scones en
sandwiches bij.
De achtergrondmuziek wordt verzorgd door Peter Gordijn en
Marianne van Kleef van het Mainstream Jazz Trio uit Zandvoort.
Vanaf 14.00 uur gaan de deuren van De Krocht open en kunt u een plekje aan een van
de tafels uitzoeken. De toegang is € 2,- per persoon; te betalen bij binnenkomst.
In verband met de bereiding van de lekkernijen verzoeken wij u ons vóór 5 februari
aanstaande telefonisch te laten weten of u komt. U kunt uw bericht inspreken op
telefoonnummer 06 512 89 113 van Yvonne Verhoeven of 5718205 (van maandag tot
vrijdag van 9-11 uur) van Els Kuijper.
Op woensdag 25 februari gaan we met elkaar het
Paleis op de Dam bezoeken.
Het Paleis gaat om 11 uur open, zodat we eerst een kopje
koffie kunnen drinken. Zoals altijd gaan we met de trein
van 10.00 uur.
U kunt zich opgeven bij Ans Gelsing, telefoon 5713196 of
ansgelsing@ziggo.nl

Frans Hals Museum
Op woensdag 14 januari was een bezoek aan het Frans Hals Museum gepland, maar ……..
Ans Gelsing (organisatie) was ziek. En nu…..? Gelukkig was Cees de Jager bereid de taak
van Ans over te nemen. Hij had zich het vorige jaar ook al verdienstelijk gemaakt door
voor ons een rondleiding te verzorgen in het Rembrandthuis.
Bij vertrek uit Zandvoort werden we uitgeleide gedaan door bliksem, donder en
stortregen. In Haarlem aangekomen begonnen we met koffie in het wachtlokaal, waar we
van de heer De Jager uitleg kregen over de tentoonstelling in het museum: emoties. We
waren dus goed voorbereid. De tentoonstelling was samengesteld door kunsthistoricus
Gary Schwartz en duurt nog t/m 15 februari 2015.
Heel veel duidelijk herkenbare geschilderde gevoelens uit de Gouden Eeuw. Nooit bij stil
gestaan hoeveel gevoelens en emoties er zijn.
Geholpen door audio apparatuur werd een en ander duidelijk uitgelegd. Ook was er een
emolab, waar je je eigen gevoelsuitdrukkingen kon testen.
Na een gezellige lunch, genoten in het restaurant van het museum, namen Cees en Tiny
de Jager afscheid van ons en keerden we op eigen gelegenheid weer huiswaarts.
Intussen scheen zelfs de zon. We waren het er over eens: dit museumbezoek was echt
de moeite waard geweest. Klaasje Armbrust

Soldaat van Oranje - woensdag 18 februari
De opstapplaatsen / vertrektijden zijn:
12.00 uur Vomar, 12.05 uur Van Lennepweg tegenover BP, 12.10 uur Agatha Kerk,
12.15 uur NS en daarna bushalte Bodaan. De kaarten worden in de touringcar uitgereikt,
zodat u kunt aangeven naast wie u wilt zitten.
(telefoonnummer van Ursula Ygosse 5716050 en van Wies de Jong 5715164).
Vriendelijke theatergroet van Ursula en Wies
De volgende Nieuwsbrief over maart wordt bezorgd van 27 februari tot en met 2
maart 2015
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TAXI EN UW ROLLATOR !
Maakt u gebruik van taxivervoer van de Bios groep of Valys wilt u dan iedere keer bij
het reserveren van uw taxi duidelijk vermelden dat u gebruik maakt van een
rollator. Zo voorkomt u dat u vervoerd wordt in een te kleine taxi of dat er geen ruimte
is voor uw rollator. Als de chauffeurs het vooraf weten kunnen zij bij het vervoeren van
meerdere personen een busje inzetten. Zo voorkomt u ergernissen bij uzelf en bij de
chauffeurs.

Kerstdagtocht 18 december 2014
Op een donkere druilerige dag vertrokken we na enig oponthoud om 9.15 uur uit
Zandvoort. We reden door de Alblasserwaard, langs de rivier De Lek, naar het Wapen
van Ameide waar in de bar “'t Schuurtie” de koffie klaar stond met een heerlijke strudel
gevuld met rode vruchten en slagroom.
Op de oude zolderbalken stonden diverse spreuken geschreven waarvan ik u er 1 niet wil
onthouden: “eigen haard is.......zelf hout hakken”.
Na de koffie werd in de Wapenzaal een waterorgelshow met lichteffecten gegeven.
Het orgel is gebouwd door Dick Botter en dankt zijn naam “De Bottelier” aan zijn
maker die dit zelf heeft vervaardigd van recycled materiaal zoals oude wasmachines.
Er werd vrolijk meegezongen en geklapt op de deuntjes van voornamelijk James Last.
Na dit schouwspel vertrokken we naar Den Bosch waar we om 13.00 uur aan kwamen op
de Parade waar een Kerst Event gaande was met een ijsbaantje, poffertjeskraam wat
Kermisattracties en vuurkorven, maar ook de Joris Linsen Kerstwensboom stond er (met
Joris Linsen himself). De kathedraal Sint Jan was geopend en men kon vrij naar binnen
om de Kerststalroute te lopen. De verdere middag had men vrij te besteden.
Om 16.00 uur vertrokken we via een toeristische route via Drimmelen en Hooge Zwaluwe
naar ons dineradres Restaurant “de Witte Zwaan” in Lage Zwaluwe waar we hebben
genoten van een prima 3-gangen Kerstdiner in een gezellige sfeer.

De dames Tilly Polsma en Frény van Eck werden door Gerard Kuijper en Peter v.d. Mark
bedankt voor de organisatie en ontvingen een attentie. Hierop reageerden de beide
dames dat ze hebben genoten van het afgelopen jaar en bedankten iedereen voor hun
deelname en hopen dat ook volgend jaar de dagtochten een succes mogen worden.
Na een vermoeiende maar erg gezellige dag reden we 's avonds om 22.00 uur Zandvoort
binnen. De eerstvolgende dagtocht is op donderdag 23 april.

Heeft u de contributie al betaald?
Bijna 450 leden hebben in december en januari de contributie betaald. Indien u de
contributie nog niet betaald heeft wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Voor het
organiseren van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de inkomsten van de
contributie. Heeft u vragen of problemen met het overmaken via uw bank, neem dan
contact op met de ledenadministratie, Els Kuijper, op telefoonnummer 5718205 (van
maandag tot vrijdag van 9-11 uur). N.B. Wilt u bij het overmaken via uw bank duidelijk
in de omschrijving vermelden voor wie de betaling is.
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Filmlijst februari Filmclub Simon van Collem
Op de woensdagavonden om 19.30 uur in bioscoop Circus Zandvoort aan het
Gasthuisplein 5, vertoond en ingeleid door plaatsgenoot en ‘filmer’ Thijs Ockersen.
Toegangsprijs € 7,50 met koffie of thee en koek.
4 februari Whiplash met Miles Teller en JK Simmons. Een veelbelovende jongen komt op
een muziek conservatorium en krijgt te maken met het hele strenge regime van een
leraar.
11 februari Mr Turner van Mike Leigh met Timothy Spall als de grote, excentrieke schilder
J.M.W.Turner (2 uur 30 min).
18 februari Gui Lai /Coming home van Zhang Yimou met Gong Li. Man wordt tijdens de
culturele revolutie van zijn vrouw gescheiden en in een kamp opgesloten. Daarna herkent
ze hem niet meer.
25 februari Une nouvelle Amie. Regie Francois Ozon. Met Romain Duris,
Anais Demoustier. Een jonge vrouw doet ontdekkingen over de vrouw van haar verleden
vriend. Naar de thriller van Ruth Rendell.

Zwemmen maandagochtend
De CenterParcs voordeelpas moet eens in de 12 maanden aangeschaft worden bij de
receptie. Kosten € 15,95. Na het invullen van het aanvraagformulier wordt voor een
pasje een foto van u gemaakt waarmee u verschillende kortingen krijgt.
U betaalt nu voor een dag zwemmen € 6,00 in plaats van € 11,95.
Na de aanvraag van het pasje kunt u direct gaan zwemmen. Bij een volgende keer
zwemmen vraagt u of het pasje er al is, dit kan maximaal 14 dagen duren. Uw naam
staat in de administratie en u kunt dus altijd zwemmen.
Bij de betaling, liefst pinnen, bij de receptie krijgt u een bonnetje bij uw toegangskaart.
Vanaf 9.30 uur ben ik aanwezig bij de ingang van het zwembad. Ik krijg van u uw
bonnetje en u krijgt van mij (De Seniorenvereniging) € 3,00 zodat u netto € 3,00 voor
het zwemmen betaald.
Van 10.00 uur tot 10.30 uur is het Aqua Romana bad (25 meter) beschikbaar uitsluitend
om banen te zwemmen. Meestal is dan alleen onze groep heel gezellig aan het
zwemmen.
Wilt u later op de dag nogmaals gaan zwemmen dan kan dat een uur nadat er de eerste
keer gescand is bij de ingang.
Bij de receptie staat vaak een bord zwempasje halen bij de bad post. Op maandag
vergadert het zwembad personeel tot tegen tien uur. Tegen 10.00 uur kunt u uw
zwemkaart dan bij de bad post kopen. Het wordt dan te druk bij de receptie met
vertrekkende parkgasten.
Komt u ook gezellig en gezond de week beginnen met zwemmen?
Meestal na 11.00 uur gaan we koffie drinken in de hal.
Groeten, Jan Wassenaar, telefoon 5712861

Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Tandem is in samenwerking met Steunpunt OOK Zandvoort met een groep voor
mantelzorgers gestart. Deelname is gratis. Als mantelzorger kunt u het gevoel hebben er
alleen voor te staan. In de lotgenotengroep komt het verlenen van zorg aan bod. U kunt
ook uw ervaringen als mantelzorger met elkaar delen. Deze lotgenotengroep is specifiek
voor mantelzorgers uit de gemeente Zandvoort. Een lotgenotengroep bestaat uit
maximaal 8 deelnemers en wordt begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide
(vrijwillige) coach.
Voorafgaand aan deelname is er een kennismakingsgesprek met de mantelzorgconsulent.
U kunt zich bij Tandem opgeven via 023-8910610.
De groep komt weer bij elkaar op dinsdag 24 februari van 10 -12 uur.
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We gaan uit eten
Waar? ‘t Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein 10.
Wanneer? Op woensdag 18 en/of donderdag 19 februari.
Menu:
1) saté van varkenshaas
2) visfilet (? hangt af van dagprijs)
3) vegetarisch (quiche)
Uiteraard met friet, gebakken aardappels, salade … en … let op:
inclusief toetje. Prijs: € 12,50 per persoon. U bent welkom vanaf
17.00 uur. Bij opgave melden: menu 1, 2 of 3 en woensdag of
donderdag. U kunt zich t/m 15 februari opgeven bij Klaasje Armbrust, telefoon 5717522
of klaasjearmburst@gmail.com of bij Jopie van Heumen, telefoon 06-11599320 of
jopievanheumenbrozius@live.nl

We aten bij: Chef Thomas
We haalden de pers! Grote foto met lovende tekst in de Zandvoortse Courant:
Senioren dineren bij chef Thomas in Jupiter Plaza.
Met bijna 30 mensen bezetten wij de horecagelegenheid. Debby en Thomas hadden veel
moeite voor ons gedaan: een grote kachel aangeschaft, het open gedeelte gesloten met
gordijnen. Lange tafels gedekt, zoals was afgesproken.
Hoe was het? ….. De meningen liepen uiteen. De bediening aanvankelijk traag (door
ziekte serveerster). Als verrassing een overheerlijke amuse in de vorm van een
tomatensoepje. Het Caribisch stoofpotje en de kabeljauw, evenals de vegetarische
schotel smaakten voortreffelijk, maar …. waar in andere restaurants altijd wat overblijft,
was nu alles op. De meeste mensen lustten nog wel zo’n portie. Niemand ging met
knorrende maag naar huis, want er was volop heerlijke frites, puur natuur gemaakt van
aardappels in de schil. Een exclusief nagerecht moest evenals altijd extra betaald
worden, maar was zeer culinair.
Al met al ….. de slogan van chef Thomas café en catering: puur, vers,eerlijk gemaakt
met liefde – is waar. Fair food, real food, real taste. Ik hoop dat Thomas en Debby van
hun café en catering een succes kunnen maken.
Wij wensen hen een succesvol 2015 toe. Klaasje Armbrust

Uit eten bij Open Golf op donderdag 15 januari
In de Nieuwsbrief had ik gelezen dat er een Captains diner op het menu
stond met salade. Zo’n 13 jaar geleden heb ik een cruise gemaakt en daar
was er één avond een Captains diner waar de kapitein van het schip langs
de tafels ging en ook aan het uitgebreide diner deel nam. Mijn fantasie ging
met mij op de loop, maar de link met Open Golf kon ik niet erg leggen.
Iemand vertelde mij nee joh, dat is met kapucijners …… Vroeger werd dit
inderdaad op schepen gegeten. Kapucijners met spekjes en gebakken ui.
Er waren 52 mensen aanwezig op dit eerste etentje van 2015. Tijdens het aperitief vloog
de tafel waarop het eten gezet zou worden bijna in brand door een te volle
spiritusbrander. Gelukkig reageerde de serveerster alert en koelbloedig door het water
van de buffetschalen over het ontstane brandje te gooien. Hierna hield Klaasje Armbrust
een welkomstwoordje en richtte een speciaal woordje tot ons 600ste lid. Na het
welkomstwoordje wilden de gasten aan tafel 1 al gaan opscheppen, helaas, de
buffetschalen waren nog leeg ……… hilariteit bij de overige tafels.
Om 17.30 uur was het buffet klaar en gingen wij per tafel opscheppen.
Inderdaad, kapucijners, gebakken spekjes en gebakken ui, en bij Open Golf aangevuld
met saucijs, zilveruitjes, augurkjes, piccalilly, mosterd en lekkere aangemaakte sla.
Na het buffet was er een mogelijkheid tot het bestellen van een toetje. In eerste instantie
zat er wat weinig chocoladesaus op de Dame Blanche, later werd dit rijkelijk aangevuld.
Met een volle maag gingen de meesten rond 19.30 uur weer naar huis.
Els Kuijper
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Geen controle op uw bankoverschrijving op nummer en naam
Sedert de Europese invoer van de IBAN bank nummers wordt er niet meer gecontroleerd
op de combinatie tussen nummer en naam van de begunstigde. Dus wees zeer alert op
het juist invullen van uw overschrijving. Bij twijfel niet verzenden maar nogmaals
navragen of het nummer klopt. Bij een foute overboeking bent u geheel afhankelijk van
degene die het geld foutief ontvangt. Hebt u door dat er iets fout is gegaan dan direct de
bank bellen. Er wordt dan een rapport opgesteld. Wordt het geld niet binnen 5 weken
terug gestort dan krijgt u van de bank de naam en het adres van de ontvanger. Weigert
deze het geld terug te storten dan is uw enige mogelijkheid via de rechtbank uw recht te
halen. U ziet we zijn er ‘wel’ op vooruit gegaan. Jan Wassenaar, penningmeester

Lang Leve de Kunst
Voor senioren biedt Pluspunt 12 bijeenkomsten aan om kennis te maken met 5 vormen
van Kunst en creatief bezig zijn. Om te laten zien dat het maken van Kunst
laagdrempelig is en in groepsverband heel gezellig kan zijn biedt Pluspunt het project:
Lang Leve de Kunst aan. Deelnemers maken een route langs 5 verschillende
kunstvormen. Voor geïnteresseerde senioren die nog actief met hun handen willen
blijven. Zandvoortse Kunstenares Mona Meier begint het project met abstract schilderen
waarin de deelnemers kennis kunnen maken met verschillend schilder/teken materiaal.
Vervolgens krijgen de deelnemers een pot met deksel die zij op verschillende manieren in
verschillende kleuren kunnen beschilderen. In deze pot zullen de deelnemers
herinneringen doen die hun dierbaar zijn, die hun zijn bijgebleven of die zij juist achter
zich willen laten. Mona zal na het beschilderen van de herinneringspotten in twee
bijeenkomsten de deelnemers uitdagen tot het maken van een collage gebaseerd op deze
herinneringen. Dit kan qua kleurstelling, associatie of beelden.
In de daaropvolgende bijeenkomsten zullen de deelnemers van papier maché een Nana
of een Manna maken. Een Nana of Manna (manlijke Nana) zijn gemaakt van papier
maché en staan symbool voor de sterke vrije mens. Docente Lilette zal informeren over
het ontstaan van Nana’s en de kunstvorm die zich hierbij heeft ontwikkeld. Men maakt
een eigen Nana of Manna die men vervolgens beschildert in eigen kleur en vormen.
De komende 3 bijeenkomsten zullen worden overgenomen door Marilène Sjerps die de
deelnemers uit zal dagen vanuit eigen expressie te boetseren. Beeldende vorming met
klei die gebakken zal worden. Eventueel met glazuur zal worden afgewerkt.
In de laatste bijeenkomst gaan we werken met was en strijkijzers, Encaustic Art. Er
wordt gebruik gemaakt van gekleurde bijenwas en door middel van een strijkijzer wordt
de bijenwas gesmolten. Hierdoor versmelten de kleuren, en op speciaal fotopapier komen
er beelden tot stand. Alle 'schilderstukjes' zijn uniek, geen één is hetzelfde. Encaustic art
is een intuïtieve vorm van schilderen die iedereen zich eigen kan maken.
Tot slot wordt er in Pluspunt een expositie gehouden.
Het project Lang Leve de Kunst begint op vrijdag 6 maart t/m 22 mei van 13 – 16 uur.
Op 29 mei is de expositie. Eigen bijdrage voor deze 12 Kunstzinnige bijeenkomsten:
€ 25,- incl. materiaalkosten en koffie.
Opgave bij Pluspunt via een inschrijfformulier aan onze balie of digitaal via de website.
U kunt uw vervoer regelen met de Belbus als u dit van te voren aanvraagt; u kunt
hiervoor bellen met de Plusdienst: 023-5717373.

Golfclinic; kennismaken met golf
Vorig jaar ontstond binnen het bestuur al het idee om een keer met onze leden te gaan
golfen. Tijdens het etentje bij Open Golf heeft dit idee een wat vastere vorm gekregen.
Wilt u een keer een ochtend of middag (gratis) kennismaken met golfen op het terrein
van Open Golf dan kunt u zich aanmelden bij Els Kuijper, telefoonnummer 5718205
(maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur).
Het is de bedoeling dat wij in maart 2015 een dagdeel (ochtend of middag) kennis gaan
maken met de golfsport. U kunt dan ervaren hoe het is om een balletje te slaan.
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Geen dag zonder boek
In de Bibliotheek Zandvoort valt heel wat te beleven. Misschien leest u al jarenlang met
veel plezier Bibliotheekboeken. Voor senioren die ons nog niet kennen stellen wij ons
graag voor in deze nieuwe rubriek over de Bibliotheek. De Bibliotheek bevindt zich in het
Louis Davidscarré op de begane grond. Makkelijk te bereiken ook als u niet meer zo goed
ter been bent en gebruik maakt van een rollator. Ook senioren die ons wel kennen,
hopen we met onze bijdrage in deze nieuwsbrief nog beter te informeren.
U kunt kiezen uit een grote collectie romans, waaronder detectives, thrillers, historische
en psychologische uitgaven. Ook de populaire boeken uit de Top 60 zijn snel te leen.
Een informatieve collectie met o.a. boeken over computergebruik, stedentrips en
gezondheid houdt de Bibliotheek steeds up-to-date voor u. Ook zijn de allernieuwste
tijdschriften en vier kranten in het leescafé in te zien. De andere tijdschriften kunt u
lenen en thuis lezen.
‘Lezen’ kan altijd
Wist u dat de Bibliotheek u ook kan helpen als lezen niet meer zo vanzelfsprekend is? En
dat wij boeken ook aan huis kunnen brengen als u zelf niet meer zo gemakkelijk naar de
Bibliotheek kunt komen? Dat de Bibliotheek ook een collectie groteletterboeken heeft?
Kleine lettertjes zijn voor iedereen lastig te lezen, maar wat als ook gewone letters
moeilijk leesbaar worden? Dan is een groteletterboek een uitkomst. De Bibliotheek heeft
ruim 8500 groteletterboeken in de collectie, gedrukt in een duidelijke grote letter. De
collectie bestaat uit diverse genres, zoals streekromans, detectives en literaire romans.
Vraag gerust een medewerker van de Bibliotheek of het gewenste boek in grote letters
verkrijgbaar is.
De Bibliotheek heeft 10.000 e-books, die u makkelijk vanuit huis direct
kunt lenen en lezen. En… een e-book is nooit uitgeleend.
Voor mensen die liever luisteren dan lezen of voor wie het lezen van een
boek niet meer gaat, hebben wij een oplossing: een collectie luisterboeken
op cd. Luisterboeken op cd kunt u gewoon op een cd-speler afspelen.
Soms worden de boeken door de auteur zelf voorgelezen, maar ook wel door bekende
Nederlanders. De Bibliotheek heeft honderden luisterboeken van romans en informatieve
boeken voor volwassenen en (klein)kinderen.
Heeft u een smartphone of iPad dan kunt altijd en overal gratis genieten van de beste
luisterboeken op uw mobiel of tablet! Met een uitgebreide en vernieuwde collectie
bestsellers van bekende auteurs. Deze service, de LuisterBieb-app, is gratis voor leden
en niet-leden.
Ik hoop dat ik u wat wegwijs heb gemaakt over het lezen van boeken. De volgende keer
vertel ik u meer over de Bibliotheek aan Huis.
Op 14 februari hebben we een gezellige Valentijns-bridgedrive. Meldt u aan via
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Tot ziens in de Bibliotheek!
Marijke van Diemen
Relatiemanager de Bibliotheek Zandvoort
De Bibliotheek Zandvoort | Louis Davidscarré 1 | T: 023 – 511 53 00
Openingstijden: ma, di & do 13:30 – 17:30 | wo & vr 10:00 – 17:30 | za 10:00 – 14:00
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AGENDA
dinsdag
woensdag en donderdag

10 februari
18 en 19 februari

woensdag
woensdag
dinsdag
zaterdag

18
25
10
14

februari
februari
maart
maart

High tea in De Krocht
Uit eten in
’t Wapen van Zandvoort
Soldaat van Oranje
Paleis op de Dam
Bingo in De Krocht
Start nieuw seizoen fietsen

Nieuwe leden
De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe leden bijgekomen. Deze leden heten wij van harte
welkom, veel van hen zijn in het laatste kwartaal van 2014 voor € 5,= lid geworden en
hebben aan het eind van 2014 besloten om volwaardig lid te worden.
Els Kuijper, ledenadministrateur
mw. V.T. Appelhof, dhr. J.A.M. Balk, mw. C.P.J. Balk – Koppert, mw. A. van Beusekom,
mw. A. Bluys – van Duyn, dhr. R.W.J. Bonnes, mw. W.G. Booker – Rozegarde,
mw. A. de Bruin, mw. A.L. Buursema, mw. C.J.W. Cappel – Backus,
mw. A.M. van Collem, mw. K. Daniëls, dhr. J. Daniëls, dhr. H. Daudeij, mw. A. Daudeij,
dhr. J.A.F. Dingarten, mw. H. Eggerding, mw. E. Geus, dhr. W.T. Hellemans,
mw. L.A.A. Hellemans – van Hofwegen, mw. A.B. Hölzken, mw. L. de Jager – Teesseling,
dhr. J.E. Jansen, mw. C. Jochems, mw. D. Kannegieter – Hajtmarova,
dhr. P.J.A. van Kessel, mw. C.W.J. van Kessel, mw. C.H. Koome, mw. T.A.R. Koster –
van Wechen, mw. M. Lange, mw. M.G. de Leon, dhr. T.A. Loos, mw. M. Loos – Koper,
dhr. E.J. Molenaar, mw. G.M.M. Molenaar – Leurs, mw. J.H.C. Millecam, mw. H. Munnik
(600 ste lid !), mw. J. Ovaa, mw. A.M.G. Platje – Vestering, mw. B.J. Postmaa –
Schroder, mw. E. Prins, dhr. Th.J. Raadschelders, dhr. H. Remkes, dhr. J.A. van Roode,
mw. M.A.E. van Roode – Mollema, mw. P.M. de Rooij – Denslagen, dhr. G.W. Schaap,
dhr. D.H. Schoemaker, mw. I.E.P. Schoemaker – Posteon, dhr. N. Schievels,
mw. G. Schievels – Grooff, dhr. B. Schrader, mw. H. Schrader, mw. E. van der Stam,
mw. A.E. Stoppelman, dhr. H.J. Stuurman, mw. H.M.G. Stuurman – van Staveren,
dhr. H.B. Tan, mw. A. Tan – Castien, mw. W. Vennik – Jansz, dhr. W.A. Verheijen,
mw. H.C. Visser – Ponsen, mw. C.H. Voolstra – Boon, dhr. H. Wijnveld,
mw. G.E.M. Willemsen, dhr. H.J. Wormhoudt, mw. E.J.M. Wormhoudt – Draijer,
mw. C.J. Zoet, dhr. C. Zwart, mw. B. Zwart en mw. G.M. Zwemmer.
Bestuur
Fred Kroonsberg
Voorzitter
Gerard Kuijper
Vicevoorzitter
Jan Wassenaar
Penningmeester
Yvonne Verhoeven
Secretaris
Jan Hollander
Algemeen
Els Kuijper
Bestuursassistent/
ledenadministrateur

adres
Hogeweg 76 F2
Dr. Schaepmanstr 4
Emmaweg 12
Haarlemmerstr 44
C. Huygensstr 15
Dr. Schaepmanstr 4

telefoon
0235730866
0235718205
0235712861
0651289113
0235717225
0235718205

email
fredkroonsberg@gmail.com
gerard.kuijper@hetnet.nl
waszand@ziggo.nl
verhoevenyvonne@gmail.com
jfhollander@casema.nl
els.kuijper@hotmail.com
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