Nieuwsbrief
maart 2015

Gemeenschapszin in onze maatschappij onontbeerlijk
Ik prijs mij gelukkig dat deze nieuwsbrief weer eens aantoont dat wij met elkaar er
in slagen om vele gevarieerde mogelijkheden tot meer sociaal contact aan te bieden.
Zo lang mogelijk thuis blijven is een veel gehoorde kreet, maar we willen niet alleen
eenpersoonsopbergplaatsen en puur individualisme. We willen een volwaardige
plaats in deze maatschappij, waar samenleven met anderen mogelijk is.
Groepsdieren, zo schrijft arts en onderzoeker Ivan Wolffers, moet je in
gemeenschappen houden, anders kwijnen ze weg. Dat was zeker niet het geval toen
ik voor de High Tea de grote zaal van De Krocht binnenliep of liever binnentrad. De
hele middag voelde ik mij opgenomen in de weldadige sfeer van gezelligheid tussen
de deelnemers, omlijst door een perfect spelend muzikaal duo.
De ruimteproblemen bij de klaverjassers zijn gelukkig opgelost. Op maandagmiddag
16 februari kon, dankzij de culinaire contacten van onze penningmeester, het
prachtige restaurantgedeelte van de Open Golf Zandvoort betrokken worden. Met
behulp van onze getalenteerde koffiedames en de keihard werkende vrijwillige
leiding verliep deze eerste middag succesvol.
Wij zijn nog steeds niet te spreken over de gebrekkige invoering huishoudelijke hulp
door de ViVa-organisatie. Wij gaan er van uit dat de verantwoordelijke wethouders in
onze regio er alles aan doen om deze invoeringsblunders om te zetten in de politiek
beloofde kwaliteit met een zachte landing.
In deze nieuwsbrief is veel te lezen over maar liefst twee buitenlandse vijfdaagse
reizen, die tegelijk in de nieuwsbrief staan: voorwaar een luxe.
Voor de belastingservice wordt net als in 2013 samengewerkt met Pluspunt. Op
bladzijde 4 leest u daar meer over.
Nieuw is de rubriek ‘Vragen van leden!’ op bladzijde 8.
Veel leesplezier,
Fred Kroonsberg
voorzitter
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Onze 5-daagse reis naar Normandië
BAK Reizen Alkmaar heeft voor ons van maandag 18 t/m
vrijdag 22 mei een prachtige reis naar Normandië
samengesteld.
Ontdek de geschiedenis, cultuur, natuur en de mooiste dorpjes
van Normandië. De kust van Normandië wordt de
“Côte Fleurie” genoemd en daar willen wij van genieten.
Bij deze inschrijving hebben wij echter de beperking dat de
optie van het hotel loopt tot 1 maart aanstaande!! Omdat dit
hotel in een heel leuk
vissersplaatsje ligt, hebben
wij speciaal voor dit hotel
gekozen.
Een uitgebreide folder over deze vakantie hebben wij
bij de diverse activiteiten uitgereikt, maar degenen
die daar niet geweest zijn, zijn nu dus op deze
mededeling aangewezen.
Deze reis gaat alleen door als er 35 deelnemers zijn.
Op het moment dat we de gegevens voor deze
nieuwsbrief moesten aanleveren hadden we dat aantal nog niet maar……. we zijn er
bijna. Mocht u met deze speciaal voor ons samengestelde reis mee willen, lees dan de bij
deze nieuwsbrief gevoegde folder goed door, want daar staan alle gegevens in.
Dinsdag 17 maart wordt er weer gestart met een beginners groep
om 13.15 uur en een wat snellere groep lopers om 14.15 uur.
Marike Kramer gaat ons weer begeleiden, zodat we optimaal onze
stokken blijven of gaan benutten. Een derde van de lestijd bestaat uit
spier en coördinatie trainingen. We gaan door tot dinsdag 16 juni,
5 mei vervalt, zodat er 13 lessen in deze periode gegeven worden. De
kosten bedragen 13 x € 3,00 = € 39,-. U krijgt als u zich heeft
aangemeld een rekening aangeboden. Wilt nog nadere informatie, bel gerust,
vriendelijke groeten Jan Wassenaar. Telefoon 5712861; e-mailadres waszand@ziggo.nl
Op dinsdag 3 maart opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor
SHADOW OF A DOUBT (thriller 1943)
met Teresa Wright, Joseph Cotten en Macdonald Carey.
Met het bezoek van oom Charlie aan zijn familie in het idyllische Santa Rosa legt de
"Master of Suspense" de basis voor één van zijn meest indringende en beste thrillers.
Joseph Cotten is de charmante oom Charlie, een kille moordenaar van rijke weduwes
door heel Amerika, die de sterke arm altijd net één stap voor weet te blijven. Als zijn
nichtje en naamgenote iets begint te vermoeden begint een dodelijk kat en muisspel.
Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13.00 uur. De film vangt aan om 13.30 uur.
Kosten: € 7,00 inclusief Belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus: € 6,00. Indien u
gebruik wilt maken van de Belbus, kunt u zich opgeven bij Pluspunt telefoon: 5717373.
Losse kaarten (zonder Belbus) zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus
Zandvoort. Ko en Joke Luijkx zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en/of
naar de stoel.
Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en
Stichting Pluspunt, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor
iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk.
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De volgende Nieuwsbrief over april wordt bezorgd van 27 tot en met 30 maart 2015
Filmlijst maart/april 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 maart
11 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

FOXCATCHER met Channing Tatum, Mark Ruffolo. Broers die
worstelkampioen zijn trainen voor de Olympische spelen 1988 in Seoul.
STILL LIFE met Eddie Marsan. Tragikomedie over een man die de uitvaart
verzorgd van eenzame overledenen.
IL CAPITALE UMANO met Valeria Golino. Twee gezinnen krijgen met elkaar
te maken door een fietsongeluk.
SUNSET BOULEVARD, regie Billy Wilder met William Holden en
Gloria Swanson. Zwarte komedie over een ster uit de stomme film die een
schrijver inhuurt voor haar comeback.
THE THEORY OF EVERYTHING met Eddie Redmayne en Felicity Jones.
Wetenschapper Stephen Hawking ontdekt dat hij een ongeneeslijke ziekte
heeft.
THE IMITATION GAME met Benedict Cumberbatch en Keira Knightley.
Tijdens WO II moet de Enigma code gekraakt worden om te weten wat de
Duitsers van plan zijn.
TURIST. Een gezin komt op vakantie in de Alpen oog in oog te staan met
een lawine.
BIG EYES, regie Tim Burton met Amy Adams en Christopher Waltz.
Schilder Margaret Keane heeft succes met haar schilderijen van kinderen
met grote ogen, maar haar man gaat met de eer strijken.
BIRDMAN, regie Alejandro Inarritu met Michael Keaton en Edward Norton.
Een acteur die ooit een superheld was met zijn creatie van Birdman wil zich
bewijzen op Broadway.

Biljarten in het HIK
Sinds 7 januari 2015 hebben de leden van onze vereniging de
mogelijkheid om in het HIK gebouw op woensdagmiddag te
biljarten. Op dit moment zijn er 4 vaste deelnemers. Zij
zouden graag zien dat dit aantal uitgebreid wordt tot minimaal
6 deelnemers. Het is de bedoeling dat we kleine competities
gaan spelen in het libre, het bandstoten en het driebanden.
De 4 vaste deelnemers zijn inmiddels gestart met het libre.
Door middel van 3 testwedstrijden zijn de moyennes vastgesteld. We beginnen iedere
woensdagmiddag om 13.30 uur in de entreehal van het HIK. De kosten zijn € 2,- per
persoon per keer. De dames van de bewonerscommissie van het HIK verzorgen de koffie.
Als u geïnteresseerd bent, meldt u dan aan bij Ton van Waarde, telefoon 06-44740653 of
tonvanwaarde@casema.nl. U bent van harte welkom. Mocht de woensdagmiddag u niet
uitkomen, maar wilt u wel meedoen, meldt u dan toch aan. Bij voldoende belangstelling
kunnen we altijd onderzoeken of een andere middag ook tot de mogelijkheden behoort.
Modeshow
Achter de schermen zijn we bezig met de voorbereidingen voor de komende modeshow
welke gepland staat op donderdag 7 mei in De Krocht.
We showen deze keer niet de kleding van Yvonne v.d. Lei, maar van Jorg en Nel.
Nadere gegevens volgen in de komende nieuwsbrieven, maar noteert u vast donderdag
7 mei in uw agenda. Klaasje Armbrust
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Kom je OOK Eten zoekt (hobby) kok
Kom je OOK Eten is op maandagavond dé eet- en ontmoetingsplek midden in de wijk.
Bewoners van Nieuw Unicum en het RIBW, koken onder begeleiding een gezonde en
goedkope maaltijd. Dorpsgenoten kunnen hierbij aanschuiven en voor een lage prijs
lekker, en gezond eten in een gezellige omgeving.
Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen ongeacht inkomen, leeftijd of beperking.
Elke maandagavond eten er 30 mensen mee, en nog steeds staan er mensen op de
wachtlijst om mee te eten én om te koken. Daarom willen wij Kom je OOK eten graag
gaan starten op donderdag.
Wij zoeken een (hobby) kok die op donderdag deze activiteit wil aansturen van 14.30 tot
ca 19.30 uur. Ben je graag actief met mensen en kan je voor een wat grotere groep een
potje koken? Dan zoeken wij jou!
Nadere informatie bij Nathalie Lindeboom coördinator van Steunpunt OOK Zandvoort
telefoon 5719393 of Info@ookzandvoort.nl

Bedankt
Yvonne Verhoeven (secretariaat) en Els Kuijper (ledenadministratie) betekenen heel veel
voor onze vereniging. U heeft er geen idee van hoeveel bergen werk er door deze dames
verzet wordt! Daarnaast hebben zij ook nog eens een fantastische High Tea
georganiseerd.
Namens alle aanwezige leden, die erom genoten hebben deze middag, wil ik Yvonne en
Els heel hartelijk bedanken voor het perfecte totaal plaatje. Het was grandioos.
Klaasje Armbrust
Samen met Pluspunt bieden wij weer hulp bij uw
belastingaangifte !
Als de blauwe envelop van de Belastingdienst bij u in de bus is
gevallen en u denkt in aanmerking te komen voor teruggave,
dan kunt u hulp vragen aan één van onze opgeleide
belastinginvullers.
Voor al onze inwoners van de Gemeente Zandvoort met een laag inkomen verzorgen
Pluspunt en de Seniorenvereniging Zandvoort de belastingaangifte.
Alle aanmeldingen verlopen via de Plusdienst: telefoon 5717373.
Als u in 2014 bent geholpen bij uw aangifte door Pluspunt of onze vereniging wordt u
automatisch benaderd door de belastingvrijwilligers voor een afspraak en hoeft u ons dus
niet zelf te bellen.
LET OP: aangifte is dit jaar mogelijk tot 1 mei (in plaats van 1 april), waardoor de
vrijwilligers mogelijk later contact met u opnemen dan u gewend bent.
Mocht u informatie over e-herkenning hebben ontvangen van de Belastingdienst, wilt u
deze brief dan goed bewaren. Deze is nodig voor uw aangifte.
Bij het invullen wordt eveneens gekeken of een kwijtscheldingsverzoek Rijnland,
gemeentelijke heffingen, huur-/zorgtoeslag of toeslag chronische zieken kan worden
aangevraagd.
Voor de hulp bij de belastingaangifte wordt € 12,- gevraagd.
Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen, te weten de heer
T.W. Duivenvoorden en de heer R. de Smit. Deze heren heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur
Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
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Rondtour en varen met de Zuiderzee op het IJsselmeer op donderdag 23 april
Na onze ophaalroute vertrekken we naar Tollebeek voor 2 keer koffie/thee met
gesorteerd gebak. Na de koffie maken we een rondtour met gids in onze eigen bus door
de polder. De gids vertelt u over diverse bezienswaardigheden en vertellingen...........
Om 12.30 uur worden we verwacht in “de goede aanloop” voor een
pannenkoekenlunch. U kunt onbeperkt genieten van 3 verschillende soorten
pannenkoeken met spek/appel/naturel met stroop, suiker, jam, etc. (de consumpties zijn
voor eigen rekening). Na al dat lekkers krijgt u nog een ijsje toe (bij de prijs
inbegrepen).
Hierna vertrekken we naar Urk en gaan aan boord van het schip “de Zuiderzee” voor
een 1,5 uur durende rondvaart over het IJsselmeer. Tijdens de vaart krijgt u één drankje
gratis aangeboden (bier/wijn/fris).

We hopen voor 18.00 uur weer terug te zijn in Zandvoort.
De kosten voor deze leuke dagtocht zijn € 47,50 en kunt u overmaken op
rekeningnummer NL 34 ABNA 041 46 18 882 ten name van
Seniorenvereniging Zandvoort.
Aanmelden en betalen kan direct na het verschijnen van deze Nieuwsbrief tot uiterlijk
10 april 2015. Annuleren kan tot 1 week voor vertrek, bij latere afzegging bent u het
gehele bedrag verschuldigd.
Opgeven per email bij Freny: frenyvaneck@casema.nl
Opgeven telefonisch bij Tilly: 023-5716265, bij afwezigheid antwoordapparaat duidelijk
en rustig inspreken.
Zowel telefonisch als via de email graag opgeven: uw naam – aantal personen –
telefoonnummer en opstapplaats.
Opstapplaatsen: HIK 8.30 uur, Agatha 8.40 uur, station 8.45 uur, Vomar 8.50 uur,
Van Lennep/tegenover BP 8.55 uur, Shell 9.00 uur en daarna Bodaan.
Ingezonden mail op 25 januari 2015
Lieve mensen,
Eind augustus 2014 hebben wij onze intrek genomen op het Centerpark alhier. Nadat wij
het huisje bewoonbaar gemaakt hebben, en de kleding netjes in de kast, kon het feest
voor ons beginnen!
Wel, zegt mijn vrouw Bep, wij gaan maandagmorgen zwemmen! Dat hebben wij
geweten. Ik kom een oud collega, Nico Knap, tegen dus praat, en het contact was
geboren. Voor wij het wisten zwemmen en koffie drinken, dankzij Klaasje Armbrust. Wij
hebben door haar doortastendheid en inzet, een perfecte tijd gehad. In huize Zwart was
op maandagmorgen de ZWEMPLOEG een must !!
Dankzij jullie, en het contact met de seniorenclub, hebben wij hier in Zandvoort een
mooie tijd gehad. Krijgen begin februari de sleutel van onze nieuwe woning in Santpoort.
Daardoor zal het contact anders worden. Maar wij verliezen NIET het contact.
Wij hopen jullie nog vaak te ontmoeten. Ik ga geen namen noemen, bang dat ik iemand
oversla, maar bedankt namens Bep en Cees Zwart.

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
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We gaan uit eten!
Waar:
Brasserie Meijershof,
Burgemeester Engelbertstraat 72
(bezwaar: toiletten beneden)
Wanneer:
woensdag 18 maart
Menu:
3-gangen verrassingsmenu
Prijs:
slechts € 12,50 per persoon
Er is plaats voor 55 personen. Geeft u zich tijdig op, want vol is vol. Welkom vanaf 5 uur.
Aanmelden t/m 13 maart bij Klaasje telefoon 5717522 of klaasjearmbrust@gmail.com of
Jopie telefoon 06-11599320 of jopievanheumenbrozius@live.nl
SamenSterk
De vrijwillige netwerkcoach is nieuw in Zandvoort. Als vrijwillige netwerkcoach help je
mensen om hun sociaal netwerk uit te breiden en/of te versterken. Waardevol en
dankbaar werk, want familie en vrienden zijn onmisbaar voor elk mens. Samen iets
ondernemen of een hobby uitoefenen is leuker dan alleen. En indien nodig kan men
elkaar een steuntje in de rug geven. Een sociaal netwerk is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Bij sommige mensen is de kring van familieleden en vrienden
gekrompen of weggevallen.
Als vrijwillige netwerkcoach ondersteun je mensen bij het opbouwen van nieuwe
contacten en het ontplooien van nieuwe activiteiten. Hoe je dit aanpakt leer je in een
training. Met deze vrijwilligersbaan maak je vrienden! Heb je zin in deze nieuwe
uitdaging? Ben je positief ingesteld, leergierig en ben je enkele uren per week
beschikbaar? Loop dan binnen bij Pluspunt en vraag naar de coördinator van
SamenSterk. Astrid Zoetmulder, a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl tel. 023-5719393

Voorjaarsbingo
Op dinsdag 10 maart houden wij een voorjaarsbingo in
De Krocht. Let op ! De zaal gaat open om 13.00 uur;
we beginnen om 13.30 uur, dus één uur vroeger dan u
gewend bent. Deze keer werken wij niet met
toegangsbewijzen, maar vragen wij u bij binnenkomst uw
ledenpas 2015 te tonen. Er zijn twee bingo-rondes en
aansluitend is er een loterij. U kunt zich aanmelden vanaf maandag 2 maart, niet in het
weekend, bij Jan Wassenaar op telefoon: 5712861; per e-mail: waszand@ziggo.nl

Golfclinic
In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat u met de golfsport
kunt kennis maken. U kunt dan ervaren hoe het is om een balletje te
slaan. Wilt u in maart een keer een ochtend of middag (gratis) kennis
maken met golfen op het terrein van Open Golf, dan kunt u zich
aanmelden bij Els Kuijper, telefoon 5718205 (ma t/m vr van 9-11 uur).
Op woensdag 25 maart gaan wij naar het verbouwde Mauritshuis in
Den Haag. Daar zijn onder andere prachtige schilderijen te zien uit een
geleend particulier bezit.
Voor museumjaarkaarten is de toegang tot het museum gratis. We
nemen de trein van even na 10 uur. Wilt u met ons mee, dan kunt u
zich opgeven bij Ans Gelsing, telefoon 5713196.
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5 – daagse reis naar België
maandag 31 augustus t/m
vrijdag 4 september 2015

Op maandag 31 augustus vertrekken wij vanuit Zandvoort met Brouwers Tours en rijden
via het witte stadje Thorn in de richting van Dinant in België.
Wij verblijven in Best Western Hotel Dinant Castel de Pont-a-Lesse in het hart van de
Ardennen. Het hotel is een gerenoveerd landhuis met 91 kamers, heeft een lift, een
verwarmd binnenzwembad, ligt te midden van een bomenpark en bevindt zich op slechts
5 kilometer van het centrum van Dinant.
We maken verschillende uitstapjes. We gaan onder andere kijken in een
chocoladefabriek, bij een meester glasblazer, we gaan varen op de Maas en hebben een
ontmoeting met een bijzonder dier.
Bovenstaande is niet het hele programma, slechts een deel. Wij denken een gevarieerde
week te hebben samengesteld.
De prijs voor deze reis (op basis van 50 personen) is € 458,50 per persoon, exclusief een
eventuele reis- en annuleringsverzekering.
De prijs is inclusief:
~Vervoer per luxe touringcar met Peter v.d. Mark als chauffeur, zijn partner Ria zorgt
voor de catering in de bus;
~4 x overnachting in Best Western Hotel Dinant Castel de Pont-a-Lesse op basis van
half pension (ontbijt & diner);
~Koffie met gebak op de heenreis;
~Diverse excursies;
~Afscheidsdiner op vrijdag.
Toeslag voor een eenpersoonskamer is € 120,-, het scheelt in prijs als u een
tweepersoonskamer met iemand deelt.
U kunt zich vanaf maandag 9 maart (van ma t/m vr van 9 tot 11 uur) opgeven bij
Gerard en Els Kuijper, telefoon 5718205 of per e-mail els.kuijper@hotmail.com
Wij hebben er zin in en hopen u ook !

AGENDA
Dinsdag
Dinsdag

10 maart
10 maart

Zaterdag
Dinsdag

14 maart
17 maart

Woensdag

18 maart

Woensdag
Donderdag

25 maart
23 april

Donderdag
maandag t/m vrijdag

7 mei
18 t/m 22 mei

maandag t/m vrijdag

31 augustus t/m 4 september
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Bingo in De Krocht
Musical ‘Een avond met
Dorus’ in de stadschouwburg
Velsen
Start nieuw seizoen fietsen
Start nieuw seizoen Nordic
Walking
Uit eten in brasserie
Meijershof
Mauritshuis in Den Haag
Rondtour polder en varen op
IJsselmeer
Modeshow in De Krocht
5-daagse cultuurreis
Normandië
5-daagse busreis België

Vragen van leden!
Doet Nico Assendelft nog belastingaangiftes namens onze seniorenvereniging?
Antwoord: Nee. Dat wordt nu in samenwerking met Pluspunt verzorgd.
Mag ik een introducé meenemen naar de Bingo?
Antwoord: Ja. Maar wij gaan wel een bijdrage vragen en verwachten een berichtje
vooraf.
Rectificatie aanvangsdatum:

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

