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VAN ACHTER NAAR VOREN!
Als deze nieuwsbrief bij u op de mat ligt hebben onze vrijwilligers al hun eerste
bijeenkomst achter de rug. Zelf kijk ik in elk geval met voldoening terug op de
eerste 7 à 8 maanden van dit jaar. Het verzette werk heeft er toe geleid dat
bijna alle activiteiten een hoge bezettingsgraad kenden en het aantal
samenwerkingspartners weer toe nam.
Met de steun van zo veel mogelijk leden en vrijwilligers gaan wij net als vorige
jaren een intensieve wervingscampagne voeren. Het doel is in het nieuwe jaar
700 leden te bereiken.
Het is altijd erg leuk om een nieuwe activiteit aan te kunnen kondigen. Op
maandag 31 augustus is in het Rode Kruis gebouw, met steun van de
bibliotheek, een leeskring met 7 deelnemers gestart. De belangstelling daarvoor
is groot, er is zelfs al een wachtlijst.
Zorgelijk is de situatie voor ouderen op de arbeidsmarkt. Naast de enorm
gedaalde koopkracht van onze doelgroep zal het je maar gebeuren dat je na je
vijftigste aan de kant wordt gezet. Het economisch bureau van ING becijferde
dat de werkloosheid onder ouderen steeds dramatischer vormen aanneemt en
dat terwijl de pensioenleeftijd oploopt. Dank je de koekoek na al die ingevoerde
arbeidshervormingen, pensioenbeperkingen, opeengestapelde eigen risico’s en
bijdragen. Voor de negatieve effecten daarvan was herhaaldelijk bij onze
regering gewaarschuwd; helaas tegen dovemansoren. Het heeft er alle schijn
van dat, zeker op de arbeidsmarkt, ouderen gediscrimineerd worden. Niet
vanwege onze maatschappelijke beeldvorming, maar gewoon om het geld. Een
mooie kans om, nu de economie aantrekt, de aangerichte schade te herstellen of
gaat de politiek het afdoen met een fooi.
Fred Kroonsberg,
voorzitter
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Op dinsdag 1 september opent
Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar
deuren voor FUNNY LADY (1975) met
Barbra Streisand, James Caan & Omar Sharif.
In het vervolg op Funny Girl zien we
Fanny Brice op het hoogtepunt van haar
carrière. Eenmaal gescheiden van de
welgestelde Nick Arnstein werkt Fanny samen
met songwriter Billy Rose. Funny Lady is het
tragische verhaal van hun tomeloze
temperament en hun prachtige romance.
De film loopt over van schitterende nummers,
een spetterende show en een top cast!
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.
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.
Zaterdag 18 juli waren we met een klein aantal leden van onze DSVZ naar Pathé, een
mooie bioscoop in Haarlem, en hebben we genoten van het optreden van André Rieu en
zijn geweldige orkest in Maastricht; een live concert dat in 70 bioscopen in Nederland op
groot scherm te zien en te horen was.
De stemming zat er meteen in, want voor dat we de zaal in gingen kreeg iedereen een
glas prosecco of jus d’orange aangeboden.
Ondanks dat er wekenlang op de TV een uitzending van en over deze fantastische violist
te zien was, hebben degenen die mee waren genoten van - weer – een grandioze avond
met veel humor en prachtige muziek. Uitgenodigd was een groep van 75 Roemenen, met
onder andere de beroemde panfluitist Gheorghe Zamfir, kleine muzikantjes in alle
leeftijden met panfluit en dansers in de traditionele kleding.
Een geweldig optreden was het. Achteraf hoorde ik, dat meerderen mee hadden willen
gaan. Volgend jaar zullen we op tijd aandacht aan dit concert geven in de Nieuwsbrief.
Wies de Jong
Agenda:
dinsdag
maandag

dinsdag
woensdag/donderdag
woensdag
donderdag

1 september

Start Nordic walking, beginners om
11.30 uur, de snellere groep om
12.30 uur
Start bridgen in het Rode Kruis
gebouw om 13 uur en start
klaverjassen in de serre van de
Open Golf eveneens om 13 uur
Gezellige middag in De Krocht
Uit eten bij strandpaviljoen Sandy Hill
Stadswandeling Utrecht
Dagtocht ‘Amstelcruise’

7 september

22
23
30
15

september
/ 24 september
september
oktober
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Op de laatste zomerdagtocht (donderdag 23 juli)
vertrokken wij met 50 personen richting De
Harskamp voor een bezoek aan de
Passieflorahoeve.
Gezien het zomerseizoen hadden we geen last van
files en kwamen we ruim op tijd aan bij de
Witte Bergen voor koffie/thee met gebak van de
plaatselijke banketbakker Hendricksen uit Baarn, die
een ruime sortering had afgeleverd.
Er werd over en weer kennis gemaakt en gezellig gekletst met onze nieuwe leden, velen
gingen vandaag voor de eerste keer mee. Wij hopen dat ze het naar hun zin hebben
gehad en dat we ze opnieuw mogen verwelkomen bij onze volgende reis.
Peter de chauffeur, die ook zijn vrouw Ria had meegenomen, bracht ons via een mooie
Veluwe route via Barneveld naar partycentrum De Molen waar de 8-persoons ronde tafels
feestelijk gedekt waren voor de uitgebreide lunch, die we ons goed lieten smaken.
Rond half 2 vertrokken we naar de Passieflorahoeve waar we gastvrij werden ontvangen.
We konden plaats nemen in de filmzaal waar een film getoond werd over het ontstaan
van de Passieflorahoeve die geheel door vrijwilligers en mensen met een beperking is
aangelegd en ook nog steeds wordt verzorgd.
Daarna kon men vrij de kassen
bezoeken, de vlinders dwarrelden om
ons heen met hun prachtige kleuren,
we konden er geen genoeg van
krijgen.
Het buitengebied was niet al te groot
maar goed onderhouden met een ruime sortering bloeiende
planten en struiken, de wilde tuin is pas dit jaar op 29 mei
geopend.
Met het prachtige weer en de aangename temperatuur was het
goed verpozen op het gezellige terras waar we genoten van een
drankje of een ambachtelijk gemaakt ijsje.
Aan het eind van
de middag stond ons nog een verrassing
te wachten.
Op weg naar huis stopte Peter bij een
restaurant waar voor ons een privé
terras was gereserveerd waar we door
één van onze leden getrakteerd werden
op een drankje ter gelegenheid van zijn
verjaardag.
Dit was een hele gezellige afsluiting van
deze mooie dag.

Wandeling in Utrecht op woensdag 30 september
We vertrekken met de trein om 9.09 uur naar Utrecht.
Een wandeling van 1½ uur. De gids laat u veel aspecten van
de stad en de geschiedenis zien. Zoals stadskastelen met hun
naastgelegen winterhuizen en de vele bruggen waarop
markten gehouden werden.
De kosten voor de gids zijn € 6,- per persoon. U kunt zich
opgeven bij Jopie van Heumen, telefoon 06-11599320 of bij
Ans Vet, telefoon 023-8887790.
Dit is de laatste stadswandeling van dit jaar.
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‘AMSTELCRUISE’
Op donderdag 15 oktober vertrekken we via de
gebruikelijk ophaalroute naar Amsterdam waar we
circa 10 uur worden verwacht bij
Restaurant Miranda aan de Amstel voor koffie/thee
(2x) met gebak.
Na de koffie/thee maken we een mooie rondrit door
Amsterdam naar de Diemkade in Diemen.
Van 12 tot 15 uur maken we een 3 uur durende
rondvaart met het schip van Rederij Hattem. We
varen over de Weespertrekvaart naar Driemond,
Amsterdam Rijnkanaal en Binnen IJ via Oosterdok
en Nieuwe Herengracht naar de Amstel. Tijdens de
rondvaart wordt een koffietafel met soep en kroket
geserveerd, incl. koffie, thee of melk.
Na de rondvaart vertrekken we hopelijk weer
voldaan terug naar Zandvoort, verwachte eindtijd is
circa 17 uur.
De kosten voor deze reis zijn € 47,50 per persoon,
te voldoen op bankrekeningnummer NL 34 ABNA 041 46 18 882 ten name van
De Seniorenvereniging Zandvoort.
Aanmelden en betalen kan na ontvangst van de nieuwsbrief tot uiterlijk 4 oktober.
Opgeven per email bij Freny: frenyvaneck@casema.nl
Opgeven per telefoon bij Tilly: 023-5716265, bij afwezigheid antwoordapparaat duidelijk
inspreken.
Zowel per email als telefoon graag opgeven: Uw naam, het aantal personen, uw
opstaphalte en uw telefoonnummer.
U krijgt altijd een mailtje of telefoontje retour ter bevestiging van uw aanmelding.
LET OP DE VERTREKTIJDEN VAN AGATHA EN STATION ZIJN MET 5 MINUTEN
VERVROEGD.
Vertrektijden per halte: 8.30 uur HIK – 8.35 uur Agatha – 8.40 uur station – 8.50 uur
Vomar – 8.55 uur BP – 9.00 uur Shell en daarna de Bodaan.
We gaan uit eten
Waar?
Sandy Hill, strandafgang Barnaart 25,
Zandvoort
Wanneer?
op woensdag 23 september en
donderdag 24 september
Menu:
saté van kippendij met kroepoek en
pindasaus of zalmfilet met dille en
limoensaus en een lekker toetje
cheesecake met ijs en slagroom
Prijs:
€ 15,- per persoon, excl. consumpties
Aanmelden tot 19 september bij Jopie van Heumen,
06-11599320 of jopievanheumenbrozius@live.nl of bij
Ans Vet, 023-8887790 of ans.vet@casema.nl
Bent u slecht ter been en beschikt u over vervoer, dan mag u met de auto helemaal tot
aan het strandpaviljoen gebracht worden. Door een ongeval kan Klaasje Armbrust niet
voor vervoer te zorgen.
De nieuwe ‘Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort’, voorheen WMO-raad Zandvoort,
is op dinsdag 25 augustus door wethouder G.J. Bluijs geïnstalleerd tijdens de
1e openbare vergadering, die in ‘Pluspunt’ gehouden is.
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De brochure gaat nadrukkelijk over meedoen voor jong tot
oud. Meedoen kan zijn een cursus of een workshop
volgen, maar ook vrijwilligerswerk doen.
Pluspunt heeft er alles aan gedaan om in de brochure
activiteiten te vermelden voor een brede groep inwoners.
Pluspunt hoopt dat er voor elk wat wils in staat en hoort
graag als men wensen of ideeën heeft.
De brochure is af te halen bij de balie van Pluspunt, de
bibliotheek en het Raadhuis.

Koffiedames of -heren gezocht
Op maandagmiddag wordt in het Rode Kruis gebouw gebridged en
ook op maandagmiddag bij Open Golf geklaverjast. Beide activiteiten
worden ondersteund door vrijwillige koffiedames of -heren.
Lijkt het u leuk om tijdens één van deze activiteiten koffie te schenken, dan kunt u zich
aanmelden bij Jits Tuinstra, telefoon 023-5713213.
Gezellige middag met Marcel Kramer
Op dinsdag 22 september houden wij een gezellige middag in
De Krocht. Na het succes van vorig jaar hebben wij Marcel Kramer weer
bereid gevonden om deze middag voor ons op te treden.
De zaal gaat open om 14.00 uur, we beginnen om 14.30 uur.
U kunt zich vanaf 8 september vooraf aanmelden van maandag tot en
met vrijdag van 9 tot 11 uur bij Els Kuijper, telefoon 023-5718205 of per
email els.kuijper@hotmail.com
Na aanmelding kunt u op vertoon van uw ledenpas de zaal betreden.
Gaat u weer met de voetjes van de vloer!
Bestuur
Fred Kroonsberg
Voorzitter
Gerard Kuijper
Vicevoorzitter
Jan Wassenaar
Penningmeester
Yvonne Verhoeven
Secretaris
Jan Hollander
Algemeen
Ferko van Ancum
Algemeen
Els Kuijper
Bestuursassistent/
ledenadministrateur

Adres
Hogeweg 76 F 2
Dr. Schaepmanstr 4
Emmaweg 12
Haarlemmerstr 44
C. Huygensstr 15
De Ruyterstraat 48
Dr. Schaepmanstr 4

Telefoon
0235730866
0235718205
0235712861
0651289113
0235717225
0235715268
0235718205

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

De nieuwsbrief over oktober wordt bezorgd van 2 tot en met 5 oktober 2015
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Op 27 september treden in Zandvoort in het centrum en op het strand 10 koren op ter
ere van het Shanty- en Zeeliederen festival. Wie kent ze niet: ’t Kleine café aan de
haven en de Zuiderzeeballade. Om 12 uur vindt de openingssamenzang plaats voor het
raadhuis. Hebt u zin om ook lekker mee te zingen, maar u wilt de zeemansliederen van
tevoren even oefenen? Dat kan! De Bibliotheek heeft meerdere cd’s met shantyliederen.
Zo komt u letterlijk en figuurlijk goed in de stemming!
Collega Genie Does, collectiespecialist, heeft een drietal leuke boeken voor u
uitgezocht: en heerlijke feelgood-roman, een prachtig boek van Adriaan van Dis en een
familiegeschiedenis. U kunt ze lenen bij de Bibliotheek. Als u met veel plezier een boek
hebt gelezen, kunnen de medewerkers in de Bibliotheek Zandvoort u suggesties voor een
volgend boek aan de hand doen.
Eva de Wit
Een huis in Frankrijk
Melanie woont met haar Franse vriend in een opgeknapt landhuis in het
zuiden van Frankrijk. Na 10 jaar samen geweest te zijn beëindigt haar
vriend de relatie en wil dat ze binnen 3 maanden het huis verlaat. Voordat
ze vertrekt nodigt ze haar studievriendinnen voor een weekje uit. Alle 4
de vriendinnen kampen met problemen die met hulp van huishoudster
Marie boven water komen. Ze helpen elkaar met de problemen en
langzamerhand vinden ze weer liefde en geluk. Een heerlijke feelgoodroman met prachtige beschrijvingen van het Franse landschap.
Adriaan van Dis
Ik kom terug
Adriaan van Dis is weer terug bij zijn literaire geboortegrond: zijn jeugd in
een Indisch-Nederlandse familie en zijn ouders. Ik kom terug vertelt het
verhaal van de maanden voorafgaand aan de dood van de moeder van
Van Dis. De schrijver weet dat zijn moeder altijd leugens heeft verteld
over hun familiegeschiedenis. Ook vlak voor haar dood blijft het moeilijk
in te schatten wanneer de stokoude moeder liegt en wanneer zij de
waarheid spreekt. Meerdere keren betrapt haar zoon haar op contradicties
in wat ze zegt. Kortom een voortreffelijke confrontatie.
Bettina Storks
Het huis aan de rand van de hemel
Op zijn sterfbed geeft Bodo Kirchman zijn kleindochter Lizzie een nogal
vreemde opdracht ‘Zoek naar de waarheid, zorg voor gerechtigheid’. Lizzie
komt uit een zeer vermogende familie en werd financieel vaak gesteund
door haar opa. In zijn testament laat Bodo echter zijn landgoed en villa na
aan 2 totaal vreemde mensen. Lizzie duikt in het verleden van haar familie
en ontdekt een familiegeheim dat zich gaandeweg steeds meer ontvouwt.
Een familiegeschiedenis die je vanaf het begin grijpt en je tot de laatste
pagina in spanning blijft houden.
Tip van Marijke van Diemen
Donderdag 1 oktober is het Internationale Ouderendag en doet de Bibliotheek Zandvoort
in samenwerking met Pluspunt mee aan de Nationale Voorleeslunch. U wordt om
11.30 uur ontvangen met een kopje koffie of thee, waarna Johnny Kraaijkamp jr. een
speciaal voor deze gelegenheid geschreven verhaal voorleest. Daarna is het tijd voor een
heerlijke lunch! De voorleeslunch wordt om ongeveer 13.30 uur afgesloten.
Waar:
In het leescafé van de Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1
Voor wie:
Senioren vanaf 65 jaar
Deelname is gratis, maar u dient zich wel van tevoren op te geven aan de balie in de
Bibliotheek of via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
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