Nieuwsbrief
april 2015

UITNODIGING JAARVERGADERING
Dinsdagmiddag 14 april, aanvang 14.00 uur, legt het bestuur verantwoording
af in Theater De Krocht over een jaar lang besturen en organiseren.
Gesteund door maar liefst 60 vrijwilligers werd een gevarieerd aanbod
gerealiseerd en daarvan werd bijzonder goed gebruik gemaakt.
Met nieuwsbrieven, advertenties, folders en een website hielden wij u zo volledig
mogelijk op hoogte. Naast de gebruikelijke inhoud treft u in deze nieuwsbrief ook
veel informatie aan voor de jaarvergadering. Zo staan op de pagina’s 6 tot en
met 11 veel gegevens over het afgelopen jaar. Ook de actualiteit ontbreekt niet
en de nieuwsbrief telt deze keer maar liefst 14 pagina’s.
Mocht u na lezing nog vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om
vooraf uw vragen bij het secretariaat in te dienen, zodat de
jaarvergadering vlot afgewerkt kan worden. Naast een terugblik over de bereikte
resultaten informeren wij u verder over de doelen, die het bestuur de komende
tijd voor ogen heeft.
Net als in vorige jaren rekenen wij weer op een grote opkomst en met ons
ledental van meer dan 600 leden en ons sociaal vrijwilligerskapitaal gaat
dit zeker lukken.
Namens het bestuur,
Fred Kroonsberg
voorzitter
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Bingo
Op dinsdag 10 maart was er de eerste bingo van 2015. 115 Leden waren aanwezig. Voor
het eerst werd gevraagd de ledenpas te tonen bij binnenkomst. Het was even wennen,
maar dit gaf geen problemen. Wel waren een aantal leden vergeten zich aan te melden,
maar gelukkig zaten we nog niet vol en konden deze leden met de bingo meedoen. Het
aanvangstijdstip was een uur vroeger dan normaal, ook hier geen probleem, de meeste
aanwezigen vonden het zelfs fijn dat we al om 13.30 uur begonnen. Er waren zoals
gewend twee bingo rondes en een loterij. Alles verliep zo soepel dat we al om 16.00 uur
klaar waren. Zo ziet u maar, met een paar wijzigingen hebben we een hele gezellige
middag gehad.
Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er een aantal nieuwe leden bijgekomen, te weten:
mevrouw C.M. Allebes, de heer R.M. Kaan, mevrouw A.C.B. Lansdorp,
mevrouw A. van Oudgaarden, de heer T. Schenkeveld, mevrouw L. Schenkeveld–Borst,
de heer H.P. Sligte, de heer C.C. IJspeert, mevrouw A. IJspeert–Drost,
mevrouw L. Vleeschhouwer, de heer B. Westhoven en
mevrouw A.A. Westhoven–Weber.
Deze leden heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur
Stevig wandelen
Woensdag 11 maart was het een jaar geleden dat we met “Stevig Wandelen” zijn
gestart. We hebben dit met een groepje van 10 man in het Pannenkoekenrestaurant aan
de Zandvoortselaan ‘gevierd’ met pannenkoeken eten.
Het hele afgelopen jaar hebben we twee keer per week gelopen en….. slechts één maal
zijn we gelijk aan de koffie begonnen omdat het regende.
1e wandeling

1 jaar later
Length: 3.70 km
Total Time: 1 hours 0
minutes
Average Speed: 3.70 kph
~~~~~~~~~~~~~~
Length: 6.72 km
Total Time: 1 hours 24
minutes
Average Speed: 4.80 kph.

Die eerste wandeling in 2014 liepen we de gele route 3.7 km. En daar deden we 1.00 uur
over! Nu, de 11e maart, liepen we 6.72 km met een loopsnelheid van 4.8 km per uur. En
kijk eens wat een hoogteverschillen er in deze route zaten.
We lopen op woensdag en zondag start 10.00 uur vanaf ingang Waterleidingduinen
Zandvoortselaan. Info: Truus van der Voort, telefoon 5712215.
De volgende Nieuwsbrief over mei wordt bezorgd van 1 mei tot en met 4 mei 2015
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Even voorstellen
Wij zijn Jorg en Nelly Scholtes. Wij wonen in Hoofddorp en staan al 20 jaar op de markt
met dameskleding.
Onze kleding varieert van mode voor de jonge dames en de wat oudere dames onder
ons. Wij verkopen bijvoorbeeld jeans van maat 36 t/m maat 52 met elastische band
of gewone band, mooie pantalons in nieuwe frisse kleuren, leuke printshirts van maat 36
t/m 52 teveel om op te noemen! En voor betaalbare prijzen!
Sinds een jaar of 3 zijn wij begonnen met verkopen in verzorgingshuizen. Dit doen wij in
het voorjaar en in het najaar op donderdag (de dag dat we geen markt hebben).
Dit vinden wij erg leuk om te doen vooral omdat er veel oudere mensen zijn die aan huis
gebonden zijn en het toch leuk vinden om iets leuks voor zichzelf te kopen. Wij helpen
hun hier graag bij.
Vanuit de HIK en Pluspunt (waar wij ook al een aantal keer zijn geweest met veel plezier)
is ons gevraagd om dit jaar de modeshow te doen in De Krocht. Heel iets anders voor
ons maar we gaan de uitdaging aan en hebben er heel veel zin in !! Komt allen naar
De Krocht op donderdag 7 mei en we maken er een gezellige middag van.
Hopelijk tot ziens. Groeten Jorg en Nelly
De modeshow
Op donderdag 7 mei proberen we u te verrassen met een modeshow.
Het is even wennen met Jorg en Nel. Voor hen is het de eerste keer, dat
ze een modeshow verzorgen, maar van weerskanten hebben we er
vertrouwen in. De toegang is gratis en alleen voor leden. U moet een
plaats reserveren en uw ledenpas bij binnenkomst tonen. De consumpties
zijn voor eigen rekening. Na de show is er gelegenheid om naar
hartenlust te passen. De prijzen van de kleding liggen goed in de markt.
Nadere exacte gegevens vindt u in de volgende nieuwsbrief. Tot dan, Klaasje Armbrust
We aten in Het Wapen van Zandvoort
Twee oergezellige avonden gegeten in Het Wapen van Zandvoort. Volle bak (bijna 80
mensen in totaal). Brigitte van Eig heeft in haar eentje voor ons het keuzemenu bereid.
Hulde voor haar kundigheid. Het was heerlijk. Zowel het vispannetje als de saté. En dan
het toetje. Verrukkelijk. Hangop. Vaag bekend van vroeger. Ook de bediening (eigenaar
Rob en Jan) was perfect. De sfeer heel gemoedelijk. We kunnen weer twee geslaagde
avondjes uit eten aan de lange reeks toevoegen.

We gaan uit eten
Waar?
Amazing Asia (Chinees), Zeestraat 49,
naast het station
Wanneer:
woensdag 8 april en donderdag 9 april
Menu:
buffet (zelf halen dus) voor elk wat wils
Prijs:
€ 12,50 per persoon,
exclusief consumpties
Aanmelden t/m 4 april bij Klaasje telefoon 5717522 of
klaajsearmbrust@gmail.com of Jopie telefoon 06-11599320
jopievanheumenbrozius@live.nl

Rectificatie: in de vorige nieuwsbrief stond dat voor de hulp bij de belastingaangifte
€ 12,- wordt gevraagd. Dit moet zijn € 10,-.
Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
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Paleis op de Dam
Op woensdag 4 maart, een week later dan gepland (dit in verband met de drukte in de
crocusvakantie), vertrokken we met 10 mensen vanuit Zandvoort met de trein richting
Amsterdam. Het gezelschap telde 9 dames. Jan Wassenaar was de enige haan in ons
kippenhok, maar daar zit Jan niet mee. Te voet begaven we ons richting de Dam.
Halverwege was de behoefte aan koffie erg groot. We streken neer bij Deli France. Het
duurde even voordat de chocomel, koffie en cappuccino uitgeserveerd konden worden,
want de kopjes en bekers zaten nog in de afwasmachine. Na de inwendige mens
versterkt te hebben zetten we onze wandeling voort. Bij het Paleis aangekomen hebben
we eerst het gebouw van buiten nog eens bekeken. Het werd geopend in 1665. Het
Paleis doet nog steeds dienst als officeel ontvangstpaleis van het koninklijk huis. Binnen
konden we ons ontdoen van onze jassen en tassen en zorgde Jan er voor, dat we
allemaal een audiophone kregen. We begonnen met een introductiefilm, daarna gingen
we met een brede trap, met rode loper, naar de eerste
etage. Op deze etage waren alle kamers en vertrekken
gesitueerd die we konden bezichtigen. Prachtige plafonds,
schitterende schilderijen, enigszins saaie schouwen, mooi
meubilair, klokken, hemelbedden. Van elk vertrek kregen
we via de audiophone de nodige informatie. Het was zeer de
moeite waard. Vanuit het Paleis staken we over naar de
Nieuwe Kerk. Daar konden we ons vergapen aan 2 video
kunsten. Van Bill Viola, getiteld Fire Woman (2005) en Tristan’s
Ascension (2005). Het geluid van een berg onder een
waterval. Bill Viola (geboren in New York 1951) is de
beroemdste videokunstenaar van deze tijd. Het was een
bijzondere ervaring het gekletter van water te horen, het water
ging naar boven in plaats van naar beneden. Het was eigenlijk
heel vreemd en moeilijk te omschrijven. Wie geïnteresseerd is,
kan nog tot 10 april dit videowerk bekijken in de Nieuwe Kerk.
Voor houders van een museumjaarkaart is de toegang gratis, anders € 8,- entree.
Het is echt de moeite waard. Daarna gebruikten we de lunch in het naast de kerk
gelegen Nieuwe Kafe, waarna ieder zijns weegs ging. Het was een interessante ochtend
en middag geweest.
Klaasje Armbrust
5-daagse reis naar België
maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september 2015
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat de
5-daagse reis dit jaar naar België. U kunt zich nog tot en met
half juni 2015 opgeven voor deze reis, maar vol is vol, dus wees er
snel bij.
We overnachten in Best Western Hotel Dinant Castel de Pont-a-Lesse, en we maken
dagelijks uitstapjes. We gaan onder andere kijken in een chocoladefabriek, we gaan
varen op de Maas en hebben een ontmoeting met een heel bijzonder dier.
Alle excursies zijn bij de prijs inbegrepen. De prijs voor deze reis (op basis van
50 personen en half pension) is € 458,50 per persoon, exclusief een eventuele reis- en
annuleringsverzekering. De toeslag voor een eenpersoonskamer is € 120,-, het scheelt
dus in prijs als u een tweepersoonskamer met iemand deelt.
Voor meer informatie en/of opgeven kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9 uur
tot 11 uur bellen met Gerard & Els Kuijper, telefoonnummer 5718205 of per mail:
els.kuijper@hotmail.com
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Stadswandeling op woensdag 15 april
We vertrekken met de trein van 9.09 uur naar
Amsterdam; de grachtengordel midden.
We gaan via de Kalverstraat en het Singel naar
de 9 straatjes om die te bezichtigen. U zich opgeven bij Ans Vet 023-8887790 of
Jopie van Heumen 06-11599320.
Nordic Walking
Op verzoek van Marike Kramer en in overleg met de Nordic Walkers is besloten tot een
wijziging van de aanvangstijden van de twee groepen op dinsdag.
Ingaande dinsdag 7 april start de eerste groep lopers om 11.30 uur. De snelle groep
start om 12.30 uur. Misschien kunt u nu met deze nieuwe starttijden wel mee lopen.
Welkom! Informatie Jan Wassenaar, telefoon 5712861 of waszand@ziggo.nl
365 dagen lang voor € 99,00 met de bus
Connexxion maakt reclame voor 65 plus reizigers. U kunt reizen in Noord-Holland en in
Almere op de Connexxion bussen en de bussen van Breng. De enige voorwaarde is dat u
in de week na 9.00 uur mag reizen. In het weekend geldt geen beperking. En u moet in
het bezit zijn van een persoonlijke OV chipkaart.
Vraag de Dal Vrij 65+ aan met een ingangsdatum vóór 1 juni 2015 en u reist een heel
jaar lang extra voordeling met de bus.
U kunt het ‘Dal Vrij 65+ abonnement’ online (https://shop.connexxion.nl/ovchipkaart)
bestellen. U krijgt daarna een email met informatie over wanneer u het abonnement bij
een oplaadpunt (bij Primera) op uw OV-chipkaart kunt zetten. Daarna kunt u meteen
gaan reizen.
Vindt u de hele procedure te ingewikkeld of heeft u geen computer, dan wil ik u met alle
plezier helpen of het voor u in orde maken. U kunt mij bereiken op telefoonnummer
5712861. Jan Wassenaar

Bevrijdingsbingo 5 mei 2015
Zoals ieder jaar is er op 5 mei een Bevrijdingsbingo in
De Krocht. De aanvangstijd is 13.30 uur. Dit jaar gaan wij
samenwerken met de organisatie van de Bevrijdingsbingo.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. In onze volgende
nieuwsbrief van 1 mei kunt u alle informatie vinden.
Agenda:
woensdag en
donderdag
dinsdag
woensdag
donderdag

8 en 9 april

Uit eten bij Amazing Asia

14 april
15 april
23 april

dinsdag
donderdag
maandag t/m
vrijdag
maandag t/m
vrijdag

5 mei
7 mei
18 t/m 22 mei

Algemene ledenvergadering
Stadswandeling Amsterdam
Rondtour polder en varen op
IJsselmeer
Bevrijdingsbingo
Modeshow in De Krocht
5-daagse cultuurreis Normandië

31 augustus t/m 4
september

5-daagse busreis België
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Agenda algemene ledenvergadering op dinsdag 14 april
in De Krocht om 14.00 uur
1. Opening voorzitter
2. Mededelingen
3. Goedkeuring agenda
4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 15 april 2014
5. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
6. Behaalde resultaten in 2014
- Overzicht bestuurs- en vrijwilligerswerk
- Ledenwerving/-bestand
- Contacten met de vrijwilligers
- Belangenbehartiging
- Activiteitenverslag/Nieuwsbrief

7. Financiën
- Verslag kascommissie
- Jaarrekening 2014
- Begroting 2015
PAUZE
8. Verkiezing kascommissie
9. Contributie 2015/2016
Het bestuur vraagt goedkeuring om, indien noodzakelijk, in 2016 de contributie te
verhogen naar € 20,-.
10.Bestuursmutaties
Per 1 januari 2015 is Nico Assendelft afgetreden
Benoemingsvoorstel: Ferko van Ancum
11.Doelen 2015-2016
12.Rondvraag
Sluiting
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Mededelingen over de algemene ledenvergadering 2015
Onze documenten ter verantwoording:
In deze nieuwsbrief treft u alle documenten aan die horen bij de verantwoording op de
algemene ledenvergadering op dinsdag 14 april. Wij adviseren u om deze nieuwsbrief
mee te nemen, dan heeft u alles bij de hand.
Wij hebben, naast de agenda, bijgevoegd de georganiseerde activiteiten, het financieel
jaarverslag 2014 en de begroting 2015. Onze statuten en het beleidsplan vindt u op onze
website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Notulen algemene ledenvergadering 15 april 2014
De notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar hadden wij bijgevoegd in
onze nieuwsbrief over de maanden juli/augustus 2014 (deze kunt u ook op onze website
vinden). Er zijn geen reacties op de notulen binnengekomen.
Heeft u geen internet en wilt u bovenstaande documenten inzien neem dan contact op
met Yvonne Verhoeven, telefoon 06-51289113, dan zorgen wij ervoor dat u ze krijgt.
Wilt u ons Huishoudelijk Reglement inzien, neem dan eveneens contact op met
Yvonne Verhoeven.
Heeft u vragen?
Als u vragen heeft wilt u die dan van te voren indienen? U kunt ze vóór 11 april
aanstaande mailen naar verhoevenyvonne@gmail.com of telefonisch aan haar
doorgeven. Zo kunnen wij de vergadering vlot en efficiënt laten verlopen.
Onze leden:
Onze vereniging heeft het afgelopen jaar zeer succesvol geopereerd. Startten wij op
1 januari 2014 nog met 520 leden, op 28 november 2014 konden wij ons 600e lid,
mevrouw H. Munnik, verwelkomen en op 31 december 2014 telde onze vereniging
604 leden.
Onze ereleden:
Ben Kemmer en Sien Paap.
Onze leden voor het leven:
Truus van der Voort en mevrouw V.A. Castien-Goudriaan.
Samenvatting van onze activiteiten in 2014
Bij de volgende activiteiten – in willekeurige volgorde - waren 60 vrijwilligers actief:
zwemmen, bridgen en klaverjassen, Nordic Walking en stevig wandelen, modeshow,
gezellige - en informatiebijeenkomsten, bingomiddagen, dagtochten, boottocht,
culturele reis en busreis, uit eten, fietstochten, theatervoorstellingen, museumbezoeken,
stadswandelingen, zingen bij het Koor voor Anker, omzien naar elkaar,
belangenbehartiging, verzorgen belastingaangiftes en vrijwilligersbijeenkomsten.
En in 2014 zijn 9 nieuwsbrieven bij de leden thuis bezorgd.

7

Activiteiten 2014
Januari:
03
vrijdag
07
dinsdag
14
dinsdag
15
woensdag

nieuwjaarsreceptie in de brandweerkazerne Noord
nieuwjaarsbijeenkomst in De Krocht
uit eten bij De Open Golf Club
bezoek Joods historisch museum in Amsterdam

Februari:
03
maandag
11
dinsdag
12/13 woensdag/do
19
woensdag
27
donderdag

start zwemmen
Valentijn bingo
uit eten bij ’t Geveltje
museumbezoek Rembrandthuis in Amsterdam
‘Nederland musicalland’ stadsschouwburg Velsen

Maart:
04
dinsdag
11
dinsdag
13
donderdag
15
zaterdag
16
zondag
26
woensdag
27
donderdag
29
zaterdag

start seizoen Nordic Walking
gezellige middag met het duo Bertus en Bernadeth
DekaMarkt boottocht
fietstocht
De Wurf uitvoering ‘De Garnael Koningin’
museumbezoek ‘Hermitage’ in Amsterdam
uit eten bij Amazing Asia
fietstocht

April:
08
08
12
15
17
30

dinsdag
dinsdag
zaterdag
dinsdag
donderdag
woensdag

modeshow bij Eb en Vloed
‘jeugdherinneringen’ stadsschouwburg Velsen
fietstocht
algemene ledenvergadering in De Krocht
Bollen- en Bijendagtocht
stadswandeling naar Beeld en Geluid in Hilversum

Mei:
09
10
13
15
17
24

vrijdag
zaterdag
dinsdag
donderdag
zaterdag
zaterdag

uit eten in De Krocht
fietstocht
nostalgie: hobby- en fotomiddag in De Krocht
informatieve, gezellige ‘Berlijn’ ochtend in het Jeugdhuis
Bill Baker’s Big Band in Heemstede
fietstocht

Juni:
04
10
14
19
28

woensdag
dinsdag
zaterdag
donderdag
zaterdag

stadswandeling Bickerseiland in Amsterdam
‘het is bijna zomer’ bingo
fietstocht
bus-boottocht ‘Land van Maas en Waal’
fietstocht
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Juli:
02
15

woensdag
dinsdag

stadswandeling Amsterdam grachtengordel noord
informatieochtend reis naar ‘het schone noorden’

Augustus:
18 t/m 22
25
maandag
29
vrijdag

5-daagse reis naar ‘het schone noorden’
vrijwilligersmiddag
bijeenkomst vrijwilligers ‘omzien naar elkaar’

September:
01
maandag
02
dinsdag
09
dinsdag
10
woensdag
11
donderdag
14
zondag
17
woensdag

start klaverjassen en bridgen
start Nordic Walking
infomiddag over WMO en AWBZ in 2015 in De Krocht
stadswandeling Alkmaar
uit eten bij strandtent Ons
fietsen naar het draaiorgelmuseum in Haarlem
Soldaat van Oranje – de Musical

Oktober:
03
vrijdag
06 t/m 10
09
donderdag
14
dinsdag
23
donderdag

modeshow aansluitend uit eten in De Krocht
5-daagse reis naar Berlijn en Potsdam
Hans Klok in stadsschouwburg Velsen
feestmiddag met Marcel Kramer in De Krocht
bustocht Geldersche vallei

November:
11
dinsdag
herfst bingo
12
woensdag
Gemeentemuseum Den Haag
19/20 woensdag/do uit eten bij ZARAS
December:
09
dinsdag
10
woensdag
11
donderdag
18
donderdag
Bestuur
Fred Kroonsberg
Voorzitter
Gerard Kuijper
Vicevoorzitter
Jan Wassenaar
Penningmeester
Yvonne Verhoeven
Secretaris
Jan Hollander
Algemeen
Els Kuijper
Bestuursassistent/
ledenadministrateur

vrijwilligersetentje
Archeologisch Museum Haarlem
uit eten Chef Thomas Café
Kerst dagtocht
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
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Financiële begroting 2015
De Seniorenvereniging
Zandvoort

Omschrijving

2015

Omschrijving

contributies

€

11.000,00

Gemeente subsidie voor huur
Gemeente subsidie voor
zwemmen

€

4.950,00

€

3.810,00

Zwemmen ontvangst

€

3.040,00

Eigen bijdrage klaverjassers

€

1.520,00

Eigen bijdrage bridgers

€

480,00

Ruusscher Stichting gift

€

3.500,00

Giften toegezegd

€

3.200,00

Totaal

€

2015

dubieuze contributies
Huur Jeugdhuis - Koor voor
Anker
Huur Rode Kruis –
Bridgen/vergaderruimte
Locatiebijdrage Golf Klaverjassen
Huur De Krocht - Voorlichting/
gezellige middagen

€

1.000,00

€

2.000,00

€

3.000,00

€

3.300,00

€

600,00

Center Parcs zwemkosten

€

6.100,00

Kosten middagen optredens
Voorlichting/gezellige middagen
9 x 500

€

1.500,00

€

4.500,00

Vrijwilligers attentie

€

2.500,00

Omzien naar elkaar

€

500,00

Nieuwsbrieven en drukwerk

€

3.500,00

Bestuurskosten incl. portokosten

€

1.500,00

Promotiekosten

€

300,00

Advertenties

€

400,00

Softwareplus/ hardware aanschaf

€

500,00

Bankkosten

€

300,00

31.500,00

€
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31.500,00

OOK Samen in april
Ontmoeting en gezelligheid staan centraal, u bent van harte welkom! Elke dinsdag- en
donderdagmiddag* kunt u van 13.30 tot 16.00 uur deelnemen aan spelletjes en
creatieve activiteiten. Kosten € 3,50 per keer, inclusief een kopje koffie: loop gerust bij
ons binnen. Onze beroepskracht en vrijwilligers staan klaar om u welkom te heten!
De hele maand april:
Kom een vrolijk vogelmobiel of een fleurige papiermaché schaal maken. Ervaring is niet
nodig! Uiteraard zijn er ook altijd leuke spelletjes, de sjoelbak, biljarten en klaverjassen.
Daarnaast is het altijd mogelijk om een Mandala of andere kleurplaat in te kleuren. Om
kaarten te maken of iets creatiefs te doen op aanvraag.
*Ook de Breiclub “de breikunstenaars” is aanwezig tijdens OOK Samen op
donderdagmiddag van 14 – 16 uur. Het is ook mogelijk eerst aan te schuiven bij de
Eetclub voor een warme maaltijd. Deze moet u dan wel minimaal een dag tevoren
bestellen. Kostprijs € 8,50, inclusief de middagactiviteit.
Ook elke 1e en 3e zondag van de maand brengen de senioren samen een groot deel van
de dag door in het gebouw aan de Flemingstraat 55. En elke 4e zondag OOK Samen in
het HIK, Burgemeester Nawijnlaan. Opgave via 023-5740330.
De huiskamer van OOK Samen is het hele jaar open, dus ook in de zomermaanden.
OOK Samen is een samenwerkingsproject van de gemeente, Amie, Pluspunt en
OOK Zandvoort. OOK Zandvoort voert het project uit.
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De Bibliotheek komt gratis bij u thuis
Voor wie slecht ter been is of voor een
periode niet naar de Bibliotheek kan komen,
is er de Bibliotheek aan Huis dienst. De
Bibliotheek komt dan bij u thuis! Is dit iets
voor u, bel dan gerust de Bibliotheek.
Boeken, films, muziek-cd’s, grote letter- en
luisterboeken kunnen gratis bij u thuis worden
gebracht en weer worden opgehaald.
Hoe werkt het?
Nadat u zich heeft aangemeld neemt een (vaste) vrijwilliger contact met u op. U kunt
vertellen waar uw interesses naar uitgaan. Welke boeken u graag leest, welke muziek u
mooi vindt of naar welke films u het liefst kijkt. Vervolgens gaat de vrijwilliger eens in de
drie weken naar de Bibliotheek om boeken, cd’s of films voor u te lenen. Deze worden bij
u thuisgebracht én als u ze uit hebt, ook weer voor u ingeleverd.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkt voor de Bibliotheek aan Huis samen met het
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) te Zandvoort.
Aanmelden
Om gebruik te kunnen maken van de Bibliotheek aan Huis heeft u een Basis abonnement
van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland nodig, de dienst zelf is gratis.
Bel voor de Bibliotheek aan Huis service met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland via
023 –5714131 voor meer informatie en aanmelden.
Tip Deze (en andere) boeken kunnen zo bij u thuis gebracht worden
Debbie Macomber / Liefdesbrieven in Rose Harbor
De eigenares van een bed & breakfast krijgt steeds meer belangstelling voor de
klusjesman. Goed geschreven romantische feelgoodroman. Om mee weg te kruipen op
de bank met een kop thee en een stuk chocola.
Kimberley Freeman / Walviseiland
Als een vrouw naar het huis van haar familie op Ember Island verhuist om inspiratie voor
een nieuwe roman op te doen, ontdekt ze delen van het dagboek van haar
overgrootmoeder. Een meeslepend verhaal om in één adem uit te lezen.
Nausicaa Marbe / Smeergeld
Een mislukte klokkenluider doet alles om zijn gezin van de ondergang te redden.
Zeer spannende, vlot geschreven thriller van eigen bodem.
Nicci Gerrard / Huis van herinneringen
Als een 94-jarige vrouw naar een verzorgingshuis gaat, moeten haar boeken, papieren
en foto's worden opgeruimd. Dat brengt allerlei herinneringen boven.
Een meeslepend, ontroerend verhaal.
Robert Galbraith / Zijderups
Privédetective Cormoran Strike wordt ingehuurd om op zoek te gaan naar een verdwenen
auteur, maar als hij deze dood vindt, gaat hij op zoek naar diens moordenaar.
Lees ook koekoeksjong van Robert Galbraith met dezelfde detective in de hoofdrol.
Voor detectiveliefhebbers een aanrader.
Ik hoop dat ik u wat wegwijs heb gemaakt over de Bibliotheek aan huis.
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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Digitaal Spreekuur
Steunpunt OOK Zandvoort start in samenwerking met
Senior Web Haarlem en Cursusbureau Pluspunt met een
digitaal spreekuur. Op het spreekuur kunt u geholpen worden
met vragen, die u tegenkomt bij het gebruik van PC, laptop,
tablet, iPad of smartphone. U kunt advies krijgen bij de
aanschaf. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen. Elk
spreekuur start om 10.30 uur met een korte presentatie rond een specifiek thema.
We starten op dinsdag 14 april van 10 tot 12 uur met het thema:
in 10 stappen veilig op internet! En op dinsdag 12 mei van 10 tot 12 uur én na de
zomervakantie elke 1e dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur. Deelname is gratis.

Op 7 april 2015 opent Cinema Nostalgie vanaf
13.00 uur weer haar deuren voor
MICHIEL DE RUYTER (2015)
met Frank Lammers, Sanne Langelaar & Barry
Atsma
Intriges, samenzweringen, spectaculaire
zeeslagen tegen de Engelsen met De Ruyter als
bevelhebber van de Nederlandse vloot en de
dubieuze rol van de Oranjes.
Halverwege de 17e eeuw is Nederland een van de
grootste zeevarende naties ter wereld. Na het
overlijden van de legendarische admiraal Maarten
Tromp, is Michiel de Ruyter zijn gedoodverfde
opvolger.
Bij het volk is hij ongekend populair, maar
onderlinge complotten en samenzweringen leiden
tot conflicten tussen de regerende macht en de
aanhangers van de prins.
Het Huis van Oranje scherpt de messen en
De Ruyter wordt meegesleurd in een stroom van
politieke ontwikkelingen. De Ruyter en zijn gezin dreigen het slachtoffer te worden van
een politiek steekspel waarin hij op een onmogelijke missie wordt gestuurd.
Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13 uur. De film begint om 13.30 uur. Kosten:
€ 7,- inclusief Belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus: € 6,-. 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. U wordt
geholpen 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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