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Gepensioneerd: “daar gaat een hoop tijd in zitten”. 

 

Afgelopen weken was de agenda van de bestuursleden overvol:  

de jaarvergadering in De Krocht, voorbereiding nieuwe activiteiten, zoals een 

golf clinic en een Jeu de Boules middag.  

 

De belastingservice is in volle gang, er worden huisbezoeken afgelegd bij 

gedupeerden “korting huishoudelijke hulp”, er komt een 3e modeshow, een  

5 mei bingo en 2 vijfdaagse vakantiereizen staan op stapel.  

 

Gelukkig beschikt onze vereniging over 60 vrijwilligers en kunnen wij die 

hoeveelheid werk aan. In gedachten maak ik een vergelijking met de natuur: 

 ”Alles staat op springen en komt tot bloei”.  

 

Die gedachte brengt mij op de herten- en meeuwenproblematiek en 2 oproepen 

om medewerking bij het voorkomen van overlast.  

 

Nina Versteege-Ojevaar schreef een lange maar leuke brief over de herten. Voor 

liefhebbers en geïnteresseerden is die onverkort te vinden op onze website. 

Samengevat stelt Nina terecht dat herten absoluut niet door ons mensen 

gevoerd mogen worden.  

 

Onze gemeente heeft in de Zandvoortse Courant een oproep geplaatst om de 

meeuwen niet te voeren en vooral geen plastic zakken met etenswaar buiten te 

zetten. Waarvan akte! 

 

Fred Kroonsberg, 

voorzitter 
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Het Mauritshuis 

Woensdag 25 maart was ons voorlopig laatste museumbezoek van dit seizoen. De 

museumbezoeken maken plaats voor de stadswandelingen. 

Het was ongezellig, druilerig weer, maar we zaten met slechts 6 mensen warm en droog 

in de trein. In Den Haag gearriveerd sloten nog 2 dames zich bij ons aan. Er waren toen 

7 dames en 1 heer. Deze keer was Lex onze haan. Geen probleem. Jan Wassenaar moest 

in verband met een ondergane operatie afhaken.  

Het miezerde nog steeds. De ’s zomers zo gezellige terrasjes op het Plein boden een 

troosteloze aanblik. Na genoten te hebben van een lekker kopje koffie liepen we richting 

Mauritshuis. Daar schrokken we van de menigte buiten, die allemaal ook naar binnen 

wilden. Wat een drukte! 

Er was al vanaf 5 februari (tot 10 mei) een speciale expositie overgevlogen uit Amerika. 

Een kunstcollectie van de Amerikaanse staalmagnaat Henry Clay Frick (1849-1919). Frick 

was een industrieel met smaak en geld. De bronzen 15e eeuwse engel, die in New York in 

de buitentuin van het museum staat, is in Den Haag voor een fotowand van die tuin 

geplaatst. 

Het is voor het eerst, dat de Frick Collection een hele tentoonstelling uitleent. Dat het 

Mauritshuis deze gulle bruikleen van 36 werken verdiende, kwam, omdat het Mauritshuis 

het vorige jaar, de tentoonstelling meesterstukken van Nederlandse kunstenaars naar 

New York had getransporteerd, onder andere Het Puttertje van Carel Fabricius en Het 

meisje met de parel van Johannes Vermeer. Voor deze bijzondere expositie kwamen er in 

New York in 3 maanden meer bezoekers naar het museum dan normaal in 1 jaar.  

Frick had een voorliefde voor portretten en landschappen. Ook richtte hij zijn huis in met 

18e eeuws Frans meubilair, bronzen beeldhouwwerken, porselein, klokken en Oosterse 

tapijten. Een heel klein deel was te zien in het Mauritshuis op de zeer intieme expositie.  

Het meisje van de Frick collectie was afgebeeld op de vlaggen buiten voor het 

Mauritshuis. Binnen was ze te bewonderen op het schilderij (1845), gekleed in een 

blauwe jurk, een rode strik in het haar. Haar houding is zelfverzekerd, haar blik koel. 

Volgens de Amerikanen heeft ze een hypnotiserende uitstraling.  

We hadden nog tijd om de vaste schilderijen weer even te bewonderen. Het was 

magistraal om weer oog in oog te staan met De stier van Paulus Potter uit 1647.  

Het uitzicht naar buiten op de hofvijver en het torentje was somber door het weer. Na 

nog een kijkje te hebben genomen op het Binnenhof gingen we de lunch gebruiken op 

het Plein bij Millers. Deze keer ging het gezegde: samen uit samen thuis helemaal op.  

Het was intussen droog, maar erg koud. In Haarlem moesten we bijna een half uur 

wachten voor we naar Zandvoort konden. Het was zo koud, dat we besloten het 

wachtlokaal op te zoeken. Tegen 5 uur waren we weer in Zandvoort. Het was een 

geslaagde dag geweest.  

Hierbij wil ik Ans Gelsing bedanken voor de organisatie. Jammer dat er van de 6 maar  

4 museumbezoeken werkelijk hebben plaatsgevonden. Klaasje Armbrust 

 

 

Carpool 

Er is inmiddels een kleine carpool opgericht, omdat blijkt dat velen gebruik willen maken 

van de mogelijkheid met een auto naar een activiteit te gaan. 

Zoals bekend kan in Zandvoort gebruik worden gemaakt van de belbus, kosten € 2,- 

heen en terug. Als we naar het theater gaan, wordt de te betalen bijdrage aan degene 

die rijdt, vermeld in de Nieuwsbrief. 

Nu blijkt dat het aantal personen dat meegaat ‘UIT ETEN’ steeds meer beslag legt op 

o.a. Klaasje Armbrust, die soms 3 x moet rijden en dat dan 2 keer per avond. 

We vinden het – als leden van OMZIEN NAAR ELKAAR  - gepast dat ook zij hetzelfde 

bedrag krijgt als betaald wordt bij gebruik van de belbus, dus € 2,- per persoon. 

Dit geldt ook voor anderen die voor onze vereniging in Zandvoort voor vervoer zorgen. 

U kunt het geld (graag gepast) in een bakje doen, dat voor in de auto aanwezig is. 

Dank u wel, namens alle vrijwilligers. 

Wies de Jong, coördinator OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Fietsen 

Het fietsseizoen is weer begonnen. Op alle tweede en vierde 

zaterdagen van de maand gaan we weer fietsen.  

We starten om 13 uur bij de ingang van Center Parcs aan de 

Vondellaan. Waar we naar toe fietsen is altijd weer een verrassing.  

Meestal zijn we tussen 15 en 16 uur weer terug in Zandvoort.  

Aan- en afmelden kan bij Cilia van Weerdt, telefoon 5717030. 

 
 

Dagtocht Friesland donderdag 11 juni 

Als we allemaal zijn ingestapt gaan we via de Afsluitdijk naar Zurich waar we bij Routiers 

stoppen voor koffie of thee met gebak. Daarna rijden we door naar het Gaasterlandse 

bos waar iemand op ons wacht die veel te vertellen heeft en graag met ons mee wil! 

Zo worden we naar Hindeloopen geloodst waar onder 

andere paling en suikerbrood te koop is en er voor ons 

een uitgebreide koffietafel klaar staat in restaurant 

‘Sudersee’.  

Na de lunch brengt de bus ons naar Workum voor een 

bezoek aan het Jopie Huisman Museum.  

Het restaurant in het museum heeft 

beperkt ruimte, maar op een 

steenworp afstand is een plein met horecagelegenheid en 

terrassen.  

De kosten van de dagtocht zijn € 47,50 per persoon te voldoen op 

bankrekeningnummer NL 34 ABNA 041 46 18 882 ten name van de 

Seniorenvereniging Zandvoort. 

Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam om u zo snel 

mogelijk per email of telefoon aan te melden. De sluitingsdatum 

voor aanmelden én betalen is 29 mei aanstaande. Annuleren kan 

tot een week voor vertrek, daarna bent u het gehele bedrag 

verschuldigd. 

Aanmelden per email bij Freny: frenyvaneck@casema.nl of per telefoon bij Tilly: 

5716265. Ingeval het antwoordapparaat aan staat dan duidelijk en rustig inspreken. U 

ontvangt altijd een telefoontje retour ter bevestiging.  

Graag bij één persoon opgeven en uw naam - telefoonnummer - aantal personen en 

opstapplaats doorgeven.  

Opstapplaatsen zijn: H.I.K. (8.30 uur), Agatha Kerk (8.40), NS station (8.45), Vomar 

(8.50), Van Lennepweg t/o BP (8.55), Shell (9.00), daarna De Bodaan. 

De volgende dagtocht is op 23 juli. Tot 11 juni, Freny van Eck en Tilly Polsma 

 

 

Het artikel in onze nieuwsbrief over de film Michiel de Ruyter heeft als resultaat 

opgeleverd, dat de hele bioscoop vol zat. Met z’n allen hebben we van deze fantastische 

in elkaar gezette film kunnen genieten. Van mij hadden de zeeslagen wat korter 

gemogen, maar we konden weer even een stukje vaderlandse geschiedenis uit het grijze 

verleden vanuit de schoolbanken in volle glorie herbeleven. Klaasje Armbrust 

 

 

Film 

Op zaterdag 18 juli kunnen we genieten van een concert van André Rieu en het  

Johan Strauss orkest dat plaatsvindt op het Vrijthof in Maastricht en te zien is in 70 

bioscopen in Nederland, ook in Haarlem, Bioscoop Pathé, Zijlvest, op groot scherm, duur 

2½-3 uur. Een kaartje kost € 12,50 + € 2,- benzinegeld en een deel van de 

parkeerkosten als u met iemand meerijdt. Graag opgeven als u vervoer nodig hebt.  

Er zijn maar 10 kaarten beschikbaar, dus reageer snel, want op is op. Vanaf 5 mei a.s. 

opgeven bij Wies de Jong, tel. 5715164 of per mail wiesdejong@casema.nl 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
mailto:wiesdejong@casema.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.beleeffriesland.nl/topmenu/hindeloopen/10&ei=OwEnVZaNBoqbsgGGyYCoDQ&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNGHuwmu3tPjnJ52fRnM0BP1knBvCg&ust=1428705890948446
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Afsluiting seizoen uit eten 

 

Waar? In ons ‘clubhuis’ De Krocht. 

Wanneer? donderdag 28 mei. 

Menu: het alom geprezen koud buffet 

door Theo Smit. 

Prijs: € 15,- per persoon, gepast te 

voldoen bij binnenkomst. 

Wat krijgt u voor dit bedrag? 

1.onbeperkt smullen van het buffet 

2.ijs buffet als nagerecht 

3.een muntje voor een consumptie 

Verdere drankjes moeten contant worden afgerekend (u kunt niet pinnen). 

Vooraf opgeven bij onderstaande adressen. Toegang alleen voor leden. Dus houd uw 

ledenpas bij de hand. U bent welkom vanaf half 5. Buffet is geopend na half 6. 

Wordt dit 9e etentje als afsluiting van het seizoen: lest best? We zullen het zien.  

Aanmelden kan tot 24 mei aanstaande bij 

Klaasje : 5717522  - klaasjearmbrust@gmail.com 

Jopie: 06-11599320 - jopievanheumenbrozius@live.nl 

Attentie: Klaasje is van 18 t/m 22 mei telefonisch niet te bereiken, Jopie is wel 

bereikbaar.  

 

 

Meyershof boekt succes 

Op 18 maart een bomvol restaurant en op 19 maart een kleiner gezelschap. 

Noodgedwongen hadden we er een avond bij genomen, niet vermoedend dat de 

belangstelling zo groot zou zijn. Een groot aantal mensen te moeten teleurstellen, omdat 

we ‘uitverkocht’ zijn, dat kan natuurlijk niet. Dat overkomt ons niet weer.  

We hebben beide avonden genoten van een overheerlijk 3 gangen menu. Hulde voor de 

voor ons onzichtbaar gebleven kok Mark, die een pluim heeft verdiend.  

De eerste avond kwamen Henny en Ingrid handen tekort. Geen nood Jopie en Ans boden 

even een helpende hand. Alles liep op rolletjes. Het was zoals gewoonlijk ‘beregezellig’. 

Deze avonden waren wel een ‘climax’. Een 3 gangen menu van uitstekende kwaliteit voor 

€ 12,50. Dat krijg je nergens. Dat is ook voor de organisatie een opsteker. Het was 

grandioos. Klaasje Armbrust 

 

 

Amazing Asia 

Verdeeld over 2 avonden namelijk woensdag 8 en donderdag 9 april waren we te gast bij  

meneer Simon, eigenaar van het Chinese restaurant Amazing Asia naast het station. 

Keurig gedekte tafels, zoals we gewend zijn. Er heerste een prettige ongedwongen sfeer, 

beide avonden.  

Woensdagavond, om kwart voor 6 konden de mensen van de eerste tafel hun bord laten 

vullen door Simon en zijn dochter. Samen bemanden ze het buffet. Dat ging perfect. De 

gerechten waren heel lekker. Het kwam mooi uit, want op het moment, dat de tafel, die 

het eerst aan de beurt was, hun borden leeg hadden, zat de laatste tafel te eten. Dus 

konden de mensen, die als eerste ‘bediend’ waren voor de 2e keer halen. 

De 2e avond liep ook alles gesmeerd. Dat het gezellig was, bleek wel uit het feit, dat men 

nog koffie bestelde en geen haast had om naar huis te gaan. Het was in alle opzichten 

een perfecte avond. De bediening was uitstekend, het eten heel lekker. Het was 

geweldig. Klaasje Armbrust 

 

 

Wilt u ons Huishoudelijk Reglement inzien, kijk dan op onze site: 

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl óf neem telefonisch contact op met  

Yvonne Verhoeven (06-51289113); wij zorgen er dan voor dat u het reglement krijgt.  

mailto:klaasjearmbrust@gmail.com
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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De modeshow 

Donderdag 7 mei zullen onze eigen modellen kleding 

showen aangeleverd door Jorg en Nel uit Hoofddorp. 

Het is de bedoeling dat we om half 3 met de show 

beginnen. Na afloop geven we de modellen even rustig 

de tijd, om zich te verkleden, waarna u de gelegenheid 

krijgt om te neuzen, te passen en te kopen. Het is 

mogelijk om te pinnen. 

Samengevat: modeshow donderdag 7 mei.  

Waar? In De Krocht. Tijd? Aanvang show half 3, zaal open 2 uur. 

Entree? Gratis op vertoon van ledenpas, maar wel aanmelden in verband met aantal 

stoelen. Consumpties contant afrekenen.  

Opgeven bij Els Kuijper 5718205 (tussen 9-11 uur op werkdagen), 

els.kuijper@hotmail.com of Klaasje Armbrust 5717522, klaasjearmbrust@gmail.com 

  

 

Stadswandeling op woensdag 27 mei 

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. Kosten € 7,50 per persoon voor de gids. U kunt zich 

opgeven bij Ans Vet 023-8887790 of Jopie van Heumen 06-11599320. 

 

 

Zin in een spelletje Jeu de Boulen op donderdagmiddag 28 mei? 

In het kader dat bewegen goed is voor de mens, organiseert DSVZ in 

samenwerking met de Jeu de Boules vereniging Zandvoort, een 

gezellige speelmiddag aan de Thomsonstraat 3, naast het 

gezondheidscentrum, in Zandvoort. Onder deskundige leiding kunt u 

kennis maken met deze, door meestal senioren beoefende, sport. 

Dit kan op een recreatieve manier, maar het wedstrijdelement speelt 

ook een rol mee. 

U kunt zich t/m 25 mei aanmelden bij Jopie Dalman, telefoonnummer 5716316 of via een 

mailtje: jopie.dalman@casema.nl of bij Agaath de Goede, telefoonnummer 5718461 of 

per mail: a.degoede150@hotmail.com  

Graag vermelden of u al eens eerder heeft gespeeld. 

U kunt binnenlopen vanaf 13.30 uur, de toegang is gratis, en we beginnen om exact 

14.00 uur. Daarna houden we een drinkmoment(je). We denken dat het rond 16.00 uur 

is afgelopen. 

TIP: doe gemakkelijke schoenen aan. Ballen en butjes zijn aanwezig. Dus u hoeft niets 

mee te nemen, behalve een goed humeur. 

 

 

Agenda: 

 

dinsdag   5 mei Bevrijdingsbingo 

donderdag   7 mei Modeshow in De Krocht 

maandag t/m 

vrijdag 

18 t/m 22 mei 5-daagse cultuurreis Normandië 

woensdag 27 mei Stadswandeling Amsterdam 9 straatjes 

donderdag 28 mei Jeu de Boules middag 

donderdag 28 mei Uit eten in De Krocht 

donderdag  11 juni Dagtocht Friesland 

maandag t/m 

vrijdag 

31 augustus t/m 4 

september 

5-daagse busreis België 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://witenbont.blogspot.com/2011_08_01_archive.html&ei=ewYIVcWnC6LQ7Ab-1IHACA&bvm=bv.88198703,d.ZGU&psig=AFQjCNHTAi7K6J9Sx3hrJgrqeoT0uqZxJA&ust=1426675598624960
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.seniorennet.be/fritske3/archief.php?ID=862&ei=KTktVYPREMGwPKTZgYAF&psig=AFQjCNHCrJ7FEYKdnN8oXzR7mjKdVTAKVA&ust=1429113384262379
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Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Ferko van Ancum, in 1950 in Amsterdam geboren en sinds 1980 

woonachtig in Zandvoort. In 2012 ben ik met prepensioen gegaan, na 40 jaar in de 

geurenmarkt gewerkt te hebben was het tijd voor het grote genieten. Al heel veel mooie 

reizen kunnen maken sinds mijn pensionering en nog heel veel reisplannen voor de 

toekomst in het verschiet. Dan begint het voorzichtig met een NS 60+ dalurenkaart, het 

bezoeken van de 50+ beurs en lees je over “een seniorenclub” in je eigen Zandvoort. 

Eerst denk je nog… “bij de senioren”?... Eind 2013 ben ik lid geworden van de 

Seniorenvereniging Zandvoort tijdens de € 5,- ledenwerfactie: op naar de 500. De DSVZ 

doelstellingen spraken mij aan en vooral de problemen, uitdagingen en veranderingen in 

de zorg welke uitgebreid in de media aan de orde kwamen, waren een extra stimulans. 

Sámen leuk ouder worden, sámen sterk, laten we sámen de kar gaan trekken! Het begon 

voor mij voorzichtig met de fietsclub, Soldaat van Oranje, Hans Klok en Omzien naar 

elkaar. Eind 2014 diverse dorpsgenoten kunnen motiveren en overtuigen van het nut en 

plezier van onze DSVZ… en 600 leden was een feit! Met veel genoegen voldoe ik aan het 

verzoek om plaats te nemen in het bestuur van DSVZ, wat mij betreft een toast op een 

mooie verenigingstoekomst! 

 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er een aantal nieuwe leden bij gekomen, te weten:  

mevrouw C.M. Allebes, mevrouw L. Beelen, mevrouw K. de Groot, de heer R. Kaan, 

mevrouw A.C.B. Lansdorp, de heer J.W. Luiten, mevrouw A.J.J.M. Luiten – Stokman, 

mevrouw A. van Oudgaarden, de heer H. Rovers, de heer H.P. Sligte,  

mevrouw A.J. Vossen – Bol en de heer W.K. Vermeij. 

Deze leden heten wij van harte welkom. Els Kuijper, ledenadministrateur 

 

 

Bevrijdingsbingo 5 mei 2015 

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan wij dit 

jaar samenwerken met de Stichting Viering Nationale Feestdagen 

Zandvoort. Inmiddels heeft u in de advertentie in de Zandvoortse 

Courant van 16 april jongstleden kunnen lezen dat de gratis 

toegangskaarten verkrijgbaar zijn bij Bruna en Pluspunt. Heeft u nog geen gratis 

toegangskaart kunnen bemachtigen, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 5718205 

(in het weekend graag na 11.00 uur ’s morgens). De aanvangstijd is 13.30 uur in  

De Krocht. U kunt op deze dag gratis gebruik maken van de Belbus.  

Het telefoonnummer wat u voor dit gratis vervoer kunt bellen is 06-46450090, dus niet 

bellen met Pluspunt! U kunt nu al bellen. Er zijn twee bingo rondes en een loterij. U krijgt 

2 gratis consumpties en hapjes. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door  

Hein Schrama aan de piano. Ik hoop u te mogen begroeten. Els Kuijper 

 

 

De volgende Nieuwsbrief over juni wordt bezorgd van 29 mei tot en met 1 juni 2015 

 

 

De Koffie-In bestaat 5 jaar 

Wij nodigen u van harte uit om op maandag 1 juni het 5-jarig jubileum met ons te 

vieren en op de koffie te komen deze ochtend. Natuurlijk is tijdens deze ochtend de 

koffie en traktatie gratis! De verse koekjes worden gebakken door de cliënten van Nieuw 

Unicum en het RIBW met hulp van chef-kok Menno Janzen. 

De Koffie-In (van Steunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55) is er elke 

maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Een vrijwillige gastvrouw heet u welkom bij de 

voordeur, neemt uw mantel aan en zorgt ervoor dat u een leuke plek aan een tafel treft 

waarbij u kennis kunt maken met andere gasten. 

Overige maandagen betaalt u € 1,10 voor 2 kopjes koffie/thee met koek.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hetstreekblad.nl/evenementen/54428/praalwagens-door-pekela-op-bevrijdingsdag/&ei=NFM1VYqXAsjVPN3ygMAP&bvm=bv.91071109,d.bGg&psig=AFQjCNFxcmwPyqJtAQDfP96g-BgXdu5lVw&ust=1429644444750603
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5-daagse reis naar België  

Van maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september 2015. U kunt 

zich nog steeds voor deze reis opgeven. We overnachten in Best 

Western Hotel Dinant Castel de Pont-a-Lesse en we maken dagelijks 

uitstapjes.  Onder andere gaan we naar een chocoladefabriek, varen op de Maas, naar 

een meester-glasblazer, we hebben een ontmoeting met een bijzonder dier, een gezellige 

avond in het hotel en we doen nog veel meer. Alle excursies zijn bij de prijs inbegrepen. 

De prijs voor deze reis (op basis van half pension) is € 458,50 per persoon, exclusief een 

eventuele reis- en/of annuleringsverzekering. De toeslag voor een eenpersoonskamer is 

€ 120,-. Voor meer informatie en/of opgeven kunt u van maandag tot en met vrijdag van 

9 tot 11 uur bellen met Gerard & Els Kuijper, telefoonnummer 5718205 of per email 

els.kuijper@hotmail.com 

 

 

Durf te vragen of biedt u hulp aan!  

Zandvoort heeft een digitaal dorpsplein! PluspleinZandvoort, het digitale dorpsplein van 

Zandvoort is gelanceerd. Hier kunnen dorpsgenoten kenbaar maken waar zij hulp bij 

kunnen gebruiken. Ook kunnen buurtbewoners hulp aanbieden. Het gaat om kleine 

diensten en hulp in het dagelijks leven. Steeds meer worden we geacht voor elkaar te 

gaan zorgen. In het digitale tijdperk is het maken van direct contact met je 

buurtbewoners niet altijd even vanzelfsprekend. Het digitale dorpsplein wil 

buurtbewoners nog meer met elkaar in verbinding brengen. ‘Uit onderzoek blijkt dat 

mensen het makkelijker vinden om te helpen dan om hulp te vragen’. Durf te vragen aan 

buurtbewoners. PluspleinZandvoort.nl kan hulp vragen laagdrempelig maken. Er worden 

geen commerciële handelingen op het digitale dorpsplein verricht. Wel kan men 

aanbieden tot ruildiensten. Houdt u van strijken en bent u altijd zo door uw eigen 

strijkgoed heen? Meld het op PluspleinZandvoort.nl. Heeft u een lange ladder te leen voor 

uw mede straatbewoners als zij dan ook even bij u de dakgoot willen schoonmaken 

omdat u niet meer op de ladder durft? Op PluspleinZandvoort.nl kunt u het kenbaar 

maken. Om mee te doen kun je je registreren zodat je kunt inloggen. De website is 

vrijwillig gebouwd door Mark van Kuijk, een jonge veelbelovende IT-er, en om vorm en 

kleur te geven aan de ideeën bood Katrin Richter zich op het juiste moment als 

vrijwilliger aan. De website wordt bijgehouden door drie Zandvoortse vrijwilligers. Kijk op 

www.pluspleinzandvoort.nl 

 

 

Verwendag voor (ex)kankerpatiënten 

OOK Zandvoort gaat weer verwennen; al jaren organiseert OOK Zandvoort de verwendag 

voor (ex)kankerpatiënten en ook nu staat het weer op de agenda. Dit jaar op  

vrijdag 12 juni van 10.00-14.15 uur; zet het dus vast in de agenda. Vanaf 1 mei kunt u 

het inschrijfformulier ophalen bij de balie van Pluspunt of downloaden op de website van 

OOK Zandvoort. Het belooft weer een hele leuke dag te worden. Deze dag zou niet 

mogelijk zijn zonder de vrijwillige docenten en gastvrouwen (en heer) die zich weer 

belangeloos inzetten voor dit goede doel. 12 Juni komen de volgende mensen helpen: 

Liesbeth de Wit: Massage van handen, Mona Meier-Adegeest: Creatief/schilderen, 

Jolanda Meier: Bloemschikken, Wietzke van Oene, Wendela de Haan en Jack Kapteijn: 

Healing Touch, Nadine Schoonebeek: Massage rug en schouders, Jamie Beekelaar: 

Gezichtsbehandeling, Yvette Logmans: Pedicure, Albert de Gelder: Voetreflex,  

Tessa Koster: Nagelstyliste, Lex de Goede: Biljartles en Feikje van Nimwegen: Kapster.  

 

 

In de maand mei gaat OOK Samen papieren tulpjes maken en glazen flesjes 

beschilderen en beplakken. Uiteindelijk gaat u naar huis met een vrolijke vaas met 

bloemen. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur bent u van 

harte welkom. Ook voor een spelletje en praatje bent u welkom. En natuurlijk staat de 

koffie klaar. OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, Zandvoort Noord 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
http://www.pluspleinzandvoort.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://acmphoto.photoshelter.com/image/I0000GTF9huDHTyg&ei=F2M1VZXjBo3gat76gZAI&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNHnmij1_HwfWsH3mqjBOlZ-k8r-Kg&ust=1429648500540752
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Het Leescafé van de Bibliotheek Zandvoort, tijdschriften, ‘De Klink’, en nog veel 

meer… 

 
‘De Klink’ 

Welke Zandvoorter kent ‘De Klink’, de uitgave van het Genootschap Oud 

Zandvoort niet? In dit blad kunt u de geschiedenis van onze badplaats 

lezen. Als u lid bent van het Genootschap ontvangt u het blad gratis; 

sinds kort kan iedereen ‘Klinken’, ouder dan 3 jaar, online bekijken.  

In het Leescafé van de Bibliotheek Zandvoort kunt u het blad ook lezen. 

De nieuwste uitgave is ter plekke in te zien, van oudere nummers kunt u 

op uw gemak ook thuis genieten. 
 

Leescafé 

Bij de Bibliotheek is een leescafé. De openingstijden ervan 

zijn gelijk aan die van de Bibliotheek. U kunt hier heerlijk 

zitten en aangename uurtjes beleven met allerhande 

tijdschriften. Binnenkort wordt in het leescafé een 

PressReader geplaatst. Het is een computer waarop u gratis 

2.300 digitale kranten en circa 1.000 tijdschriften uit 100 

verschillende landen in 60 talen kunt lezen.  

Het leescafé is voor iedereen toegankelijk, of u nu lid bent 

van de Bibliotheek of niet. 

 
Een greep uit ons Tijdschriften-aanbod 

Voor alle leeftijden, voor mannen en vrouwen heeft de Bibliotheek tijdschriften. De meest 

recente uitgaven zijn in het leescafé in te zien, oudere nummers kunt u lenen en thuis 

bekijken. Wilt u weten hoe u van uw huis een warm, persoonlijk en gastvrij thuis maakt, 

kijk dan eens in het woonmagazine Ariadne at Home. Hét tuintrend- en ideeënblad Home 

and Garden kan u inspiratie én praktische informatie geven voor alles rond uw huis, tuin, 

terras, veranda en serre. Houdt u van lekker koken kies dan eens een gerecht om van te 

watertanden uit Delicious.   
FietsActief is een leuk fietstijdschrift en heeft twee uitneembare routes en een 

knooppuntenroute. Daarnaast fiets- en materiaaltests, inspirerende fietsreizen en heel 

veel tips. TopGear Magazine staat boordevol met autonieuws, de beste autotests en 

hilarische columns. En natuurlijk is er de Libelle, het grootste vrouwentijdschrift van 

Nederland. 

Hebt u genoten van Koningsdag op televisie? Dan is het blad Vorsten misschien iets voor 

u! Het is hét tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in de Oranjes en andere 

Koninklijke families. Regelmatig spreekt Vorsten met leden van koningshuizen, en ook bij 

bezoeken in binnen- en buitenland is Vorsten erbij. Over al dat Koninklijke nieuws brengt 

Vorsten verslag uit, voorzien van de allermooiste foto's. Maar ook over mode, juwelen, 

(historische) achtergronden en cultuur met een koninklijk tintje. 

 

Gratis paraplu of dopper 

Bent u lid van de seniorenvereniging dan krijgt u bij het aangaan van een lidmaatschap 

van de Bibliotheek een cadeautje. Een prachtige grijze paraplu voor een fikse bui of een 

oranje dopper, een handig en stevig waterflesje om mee te nemen. U hebt al een 

jaarabonnement voor € 38,-. U kunt tot 1 juni 2015 gebruik maken van deze actie.     

 


