Nieuwsbrief
februari 2016

Beste mensen,
Nog in het afgelopen jaar heb ik eerst het bestuur en direct daarna per brief de
vrijwilligers op de hoogte gebracht van mijn besluit om mij na ruim 5 jaar
voorzitterschap ANBO/DSVZ niet meer herkiesbaar te stellen. Na april 2016 ga
ik de vrijkomende tijd besteden aan een aantal interesses en hobby’s die mij na
aan het hart liggen en waaraan ik gedurende mijn voorzitterschap onvoldoende
aandacht en tijd heb kunnen besteden. Tot aan de jaarvergadering op
12 april aanstaande zal ik, zoals u van mij gewend bent, mijn taak als
voorzitter vervullen. Het bestuur is inmiddels al druk doende om een geschikte
opvolger te zoeken. Ik heb laten weten dat ik het op prijs stel om op passende
wijze van u afscheid te willen nemen. Daarover volgt nog nader bericht.
Een verheugde penningmeester ontving enkele dagen geleden wederom het
volledige aangevraagd subsidiebedrag van de gemeente Zandvoort op de
rekening van de vereniging. De daarbij gevoegde andere inkomsten betekenen
dat een verhoging van de contributie niet nodig is.
Nu al krijgt ons bestuur vragen over de belastingservice. Dit jaar wordt deze
in zijn geheel uitgevoerd door Pluspunt, zoals gebruikelijk tegen een zeer
laag tarief. Daarover zult u uitgebreid geïnformeerd worden in onze
nieuwsbrief en de Zandvoortse Courant.
Het bestuur dankt u hartelijk voor alle hartverwarmende wensen die wij voor
en na de feestdagen mochten ontvangen. Zeer vereerd voelde het bestuur zich
met de enorme opkomst tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Tot slot vraag ik uw aller medewerking om een belangrijke vragenlijst in te
vullen (pagina 11 t/m 16).
Met vriendelijke groeten,
Fred Kroonsberg,
voorzitter
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17 december 2015
Kerstdagtocht Schuilenburg –
Hellendoorn
Op een van de warmste
decemberdagen ooit, reden we over
de prachtige Veluwe naar Garderen
waar in Gasterij Zondag de gebakjes
al voor ons klaar stonden in een
gezellige tuinzaal. De prachtige tuin
nodigde uit om even een luchtje te
scheppen.
Wij vervolgden onze tocht door de mooie natuur over de Sallandse Heuvelrug, via het
plaatsje Holten reden we de Holterberg op. Wat een geweldig mooie omgeving is dit, het
landschap met het dicht beboste dennenwoud ging vlekkeloos over in uitgestrekte
heidevelden. De zon scheen alsof het hoog zomer was en we genoten van al dit
natuurschoon. Via de plaatsjes Nijverdal en Hellendoorn bereikten we onze bestemming
om 13.00 uur.
Op Landgoed Schuilenburg bleek alleen nog een oude boeren wagenschuur te staan. Van
het kasteel was niets meer over, die is verwoest in de 80-jarige oorlog ten tijde van Alva.
In de Sagenschuur met de naam ‘Huttenkloas’ zijn vondsten te bezichtigen die in 1996
naar boven zijn gekomen bij de herinrichting van het kasteelterrein.
In de Sagenschuur (de naam zegt het al) worden Sagen verteld (dit is een traditioneel
volksverhaal met een kern van waarheid). Harm de verhalenverteller doet dit vol passie
in dialect waardoor sommigen van ons zijn verhaal niet goed konden volgen. Het was
pikkedonker met hier en daar een kaarsje wat het extra spannend maakte. Af en toe
verscheen er onder luid gekrijs een schim van witte wieven, weerwolf en duivel.
3 van onze reisgenoten (Jan/Marina/Ferko) werden in de sagen verweven onder hilariteit
van ons allen. Helaas was onze overenthousiaste verhalenverteller de mond niet te
snoeren waardoor we later dan verwacht aan het buffet konden beginnen.
Het koude en warme buffet was goed verzorgd en overheerlijk, sommigen schepten zelfs
3 keer op. De diverse salades met zalm/paling/garnalen en de meloen met rauwe ham
waren niet te versmaden, ook de warme gerechten zoals zalmforel/varkenshaas/rollade
en kippeling (niet te verwarren met kibbeling) met pepersaus ging er in als zoete koek.
Tijdens het buffet verschenen nog allerlei typetjes kris kras door de tafeltjes wat niet
iedereen kon waarderen omdat ze van hun eten wilden genieten. Ook werden Gerard en
Peter gevraagd een act te doen met een touw, dit was vermakelijk om te zien, het ging
dus helemaal mis. Als laatste was er
nog een ijsbuffetje met toebehoren
en koffie met bonbon toe.
Van Tilly en Freny kregen de
aanwezigen nog een Kerstattentie
aangeboden en Peter werd bedankt
voor het afgelopen jaar en kreeg een
presentje. Peter bood namens
Brouwers Tours de dames een flesje
wijn aan en van hemzelf en Ria een
kleine attentie als dank voor de
prettige samenwerking tijdens alle 5 dagtochten, die de dames in het afgelopen jaar
hebben georganiseerd en die zeker een succes genoemd mogen worden.
De dames van de organisatie hopen de samenwerking met Peter ook in 2016 te kunnen
voortzetten en wensen u allen dan weer in goede gezondheid te mogen begroeten.
Freny Kirindongo-van Eck
De nieuwsbrief over maart wordt bezorgd van vrijdag 26 februari tot en met
maandag 29 februari.
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Bezoek Louwman auto museum in Den Haag op donderdag 4 februari
Na ons bezoek aan Amsterdam, met onvoorstelbaar mooi weer, aan de Rome
tentoonstelling in de Nieuwe Kerk en het Tropenmuseum, weer eens iets heel anders.
De collectie van het Louwman museum bestaat uit ruim 250 antieke en klassieke
automobielen. Kenners beschouwen de collectie als een van de mooiste ter wereld!
Alleen het gebouw van het museum is al een bezoek waard (www.louwmanmuseum.nl)

Adres: Louwman Museum, Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag
Entree € 14,00 per persoon (2015), met museumkaart gratis.
De kosten voor de parkeergarage bedragen € 5,- per auto en het gebruik is voor eigen
risico.
Mindervalide bezoekers kunnen parkeren bij de hoofdingang, bereikbaar door
met de auto over het voetpad voor het museum langs te rijden. Er is vanuit de
parkeergarage geen doorgang naar het museum voor mindervalide bezoekers.
Voor voertuigen ouder dan 40 jaar bestaat de mogelijkheid om kosteloos te
parkeren op het voorplein bij de hoofdingang. Deze is met de auto te bereiken
door over het voetpad voor het museum langs te rijden.
Laten we afspreken op donderdag 4 februari om 11.00 uur bij de kaartverkoop in het
museum.
Geeft u bij het aanmelden op of u met de auto komt en of u iemand mee kunt nemen.
Olga Poots, telefoon 5749789 en Jan Wassenaar, telefoon 5712861.
Op dinsdagmiddag 16 februari is de eerste
bingo van 2016.
U bent van harte welkom in De Krocht.
De zaal gaat om 13.00 uur open, we beginnen
met de eerste bingoronde om 13.30 uur.
Er zijn twee bingorondes en een loterij.
U kunt zich vanaf 9 februari van maandag t/m
vrijdag tussen 9-11 uur aanmelden bij Els & Gerard Kuijper, telefoon 023-5718205 of per
e-mail els.kuijper@hotmail.com
Na aanmelding kunt u op vertoon van uw ledenpas naar binnen.
Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Omzien naar elkaar

Oog in het seil houden: dit is het werk van een goed seeman, om geduurig op sijn
hoede te sijn…
Vandaag noemen wij het “Omzien naar elkaar” er voor elkaar zijn, met een
luisterend oor, met een schouder, met een lach en soms een traan.
Leden voor leden van onze vereniging, wees alert als iemand het moeilijk heeft, in
de put zit of in de knel komt. Een bezoekje, een belletje, een kaartje…
Laten wij met meer dan 600 leden OMZIEN NAAR ELKAAR.
Voor informatie: Wies de Jong 023 5715164 of Ferko van Ancum 023 5715268
Zaterdag 27 februari om 20.15 uur begint een
piano concert van
Wibi Soerjadi
in het mooiste en oudste monument van Heemstede, de
totaal verbouwde Oude Kerk op het Wilhelminaplein.
Soerjadi trad veelvuldig op in binnen- en buitenland en
concerteerde met vele toonaangevende orkesten. Behalve
concertpianist is hij ook componist. De door hem
uitgebrachte CD met uitsluitend eigen composities heeft
inmiddels de gouden status bereikt.
We hebben een aantal kaarten in optie kunnen nemen; er zijn geen vaste plaatsen.
De entree is € 25,50 inclusief administratiekosten en een drankje in de pauze in de
Pauwenhof, die inmiddels door een glazen corridor verbonden is met de kerk.
Bijkomende kosten: € 2,- te betalen aan degene die rijdt.
Opgeven kunt u zich tot zondag 31 januari bij Wies de Jong, telefoon 5715164
(antwoordapparaat staat aan) of via email: wiesdejong@casema.nl
Indien u vervoer nodig heeft, wilt u dat dan meteen doorgeven?
Betaling op giro NL38 INGB 000 1010755 t.n.v. W. de Jong.
Theatergroeten van Ursula en Wies
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Wekelijkse DSVZ activiteiten
Zingen
Op vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur in het Jeugdhuis aan het Kerkplein, Poststraat 1 in
Zandvoort. Repertoire: lichtvoetige, Nederlandse en Engelstalige liedjes onder leiding van
dirigent Wim de Vries, € 9,50 per maand, inclusief koffie of thee. Voor informatie:
Olga Poots 023 5749789
‘Stevig’ wandelen
Op woensdag en zondag. Vertrek om 10.00 uur vanaf het Pannenkoekenhuis aan de
Zandvoortselaan. Voor informatie: Freny Kirindongo-van Eck 023 5371249
Biljarten
Op woensdag van 13.00 tot circa 16.30 uur in het HIK aan de Burgemeester Nawijnlaan
123 in Zandvoort, € 2,- per keer. Voor informatie: Ton van Waarde 06 44740653
Fietsen (start weer in maart)
Op de 2e en 4e zaterdag van de maand. Vertrek om 13.00 uur vanaf Center Parcs
Zandvoort aan de Vondellaan. Voor informatie: Cilia van Weerdt 023 5717030
Zwemmen
Op maandag vanaf 9.45 uur in het zwembad van Center Parcs Zandvoort. De dagkaart
kost € 3,- per keer met een CenterParcs voordeelpas. Voor informatie: Jan Wassenaar
023 5712861
Bridgen
Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,- per keer. In het Rode Kruis gebouw aan de
Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort. Voor informatie: Fini van der Meulen 023 5716863
Klaverjassen
Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,- per keer. In de ‘Open Golf’ aan de
Duintjesveldweg 3 in Zandvoort. Voor informatie: Aafke van Hunen 023 5719897
Nordic Walking (start weer in maart)
Op dinsdag twee groepen onder leiding van Marike Kramer, een gecertificeerde
vakkracht. Beginners om 11.30 uur en gevorderden om 12.30 uur. Betaling per periode,
ca. € 3,- per keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.
Voor informatie: Jan Wassenaar 023 5712861
Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bij gekomen, te weten:
mevrouw N.M. Bol–Paap, de heer W.W.M. Bruns, de heer P. Honderdos,
mevrouw W. Honderdos–Knook, de heer C.J.M. van Jaarsveld,
de heer C. van Koningsbruggen, mevrouw T. van Koningsbruggen,
mevrouw F. Mokkenstorm–van Son, mevrouw E.J.M. Scheeren–Paans,
mevrouw C. Schram, mevrouw L. van der Storm.
Deze leden heten wij van harte welkom. Els Kuijper, ledenadministrateur
Agenda:
donderdag
dinsdag
woensdag en
donderdag
zaterdag

4 februari
16 februari
17 en 18 februari

Louwman museum in Den Haag
Bingo in De Krocht
Uit eten bij Amazing Asia

27 februari

piano concert van Wibi Soerjadi
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Op 7 januari 2015 zijn vier man gestart met het biljarten in het HIK gebouw aan de
Burgemeester Nawijnlaan. Inmiddels hebben we het maximale aantal van 6 deelnemers
bereikt. We hebben van januari tot en met mei een competitieronde libre gespeeld en
vanaf augustus tot en met december de tweede competitieronde libre. De resultaten van
de laatste competitie staan in de tabel vermeld.

Uitleg van de tabel (kolommen van links naar rechts):
In de derde kolom van links staat, per speler, het moyenne (moy) vermeld. Dit moyenne
is het gemiddelde aantal caramboles, dat de betreffende speler in de vorige competitie
per beurt heeft gemaakt. Nieuwkomers spelen eerst drie testwedstrijden om dit moyenne
te kunnen bepalen.
In de kolom daarnaast staat het aantal caramboles (car) vermeld dat de speler moet
maken om een wedstrijd te kunnen winnen. Dit aantal caramboles wordt als volgt
bepaald: het aantal caramboles dat de speler met zijn moyenne in 30 beurten zou
maken, vermeerderd met 10. De speler die het eerst zijn aantal caramboles heeft
gemaakt, is de winnaar van de wedstrijd.
Om te voorkomen dat wedstrijden te lang duren, is besloten om een maximum aantal
beurten per wedstrijd in te stellen. Wij spelen per wedstrijd maximaal 30 beurten. In dit
geval is de speler die het hoogste aantal caramboles heeft gemaakt winnaar.
In de naastliggende kolommen staan het aantal gespeelde wedstrijden genoemd (gesp),
het aantal gewonnen wedstrijden (gew), het aantal gelijk gespeelde wedstrijden (rem)
(van remise) en het aantal verloren wedstrijden (verl).
Een en ander resulteert in het aantal wedstrijdpunten (pnt): 2 punten voor een
gewonnen wedstrijd en 1 punt als de wedstrijd in remise eindigt.
Vervolgens wordt het aantal caramboles vermeld, dat de speler in al zijn wedstrijden
heeft gemaakt en daarnaast het aantal beurten, dat hij daar voor nodig had.
Dan ziet u de kolom, die het hoogst gespeelde gemiddelde (hoogste moy) in één
wedstrijd aangeeft met daarnaast het hoogste aantal caramboles (hoogste serie) dat de
speler in één beurt heeft gemaakt.
Door het aantal gemaakte caramboles te delen door het aantal beurten, wordt het
nieuwe moyenne en aantal te maken caramboles bepaald, waarmee de speler de
volgende competitie gaat spelen.
In de laatste kolom (moy verb +/-) wordt het verschil aangegeven tussen het moyenne
waarmee de speler de competitie begon en het moyenne waarmee de speler de volgende
competitie gaat spelen. Dit getal kan zowel positief als negatief zijn en geeft aan of de
speler beter is gaan spelen of juist minder.
Mocht u interesse hebben, wij spelen iedere
woensdagmiddag vanaf 13.00 uur tot ca. 16.30 uur in
de entreehal van het HIK gebouw aan de Burgemeester
Nawijnlaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Ton van Waarde 06 44740653 of
tonvanwaarde@casema.nl
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Uit eten
Waar? Bij Amazing Asia, Zeestraat 49 in Zandvoort (vlak
naast het station).
Wanneer? Op woensdag 17 en
donderdag 18 februari
Als vanouds is er weer een lopend buffet, dat bestaat
uit: Koe lo kai (zoetzure kip), Tjap tjoy (gemengde
groente), Foe yong hai (eiergerecht), Babi pangang
(varkensvlees). Alles wordt geserveerd met nasi, bami of
rijst. Tot slot is er een toetje.
Prijs: € 15,- per persoon, excl. consumpties. U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.
Aanmelden tot 13 februari 2016 bij Jopie van Heumen, telefoon 06-11599320 of email
jopievanheumenbrozius@live.nl of bij Ans Vet, telefoon 023-8887790 of email
ans.vet@casema.nl
Twijfelt u er aan om uw stembanden te laten trillen? Dit kan op verschillende manieren
gebeuren door bijvoorbeeld te praten, maar wij kunnen ook gaan zingen.
Zingen is gezond en het verhoogt ook de weerstand tegen stress. Dit blijkt uit een
onderzoek uit 2004. Het bloed van de koorleden werd na een intensieve repetitie getest.
Het bleek dat de hormonen tegen stress waren afgenomen. Zingen stimuleert de
ademhaling en daarmee krijgt u ook een goede bloedsomloop. Langdurig zingen kan
veranderingen in het hart en vaatstelsel en een structurele verandering in het
hersendeel dat de auditieve (gehoor) met de motorische (beweging) regionen verbindt.
Wanneer heeft u voor het laatst uit volle borst gezongen.
Nooit in een koor gezongen?
Dan is dit uw kans. Wie over de
drempel durft heen te stappen
wordt rijkelijk beloond. Het wordt
een dubbele geluksfactor. Zingen
brengt een lichamelijke sensatie
teweeg, de stem die je hoort is
van jou. Dat geeft een kick en
naarmate de lessen (repetities)
volgen gaat de stem steeds beter
klinken. Soms raakt het je tot in je ziel. Er is altijd wel een koor dat bij u past.
Schroom niet en laat u stem horen - kom een keer langs in het Jeugdhuis (gebouw
achter de Protestantse kerk) - op de vrijdag van 11.00 - 13.00 uur. Kom bij ‘Het nieuwe
Anker’ dan kunnen wij onze stemmen laten horen!!
Wim de Vries, dirigent van Het nieuwe Anker
Waar aten we?
Op woensdag 25 en donderdag 26 november schoven we aan in Brasserie ZIN in de
Haltestraat. Degene die geweest zijn hebben kunnen genieten van ossenhaaspuntjes met
gegrilde paprika in rode wijnsaus met aardappelgratin. Of, 2 sliptongen met
remouladesaus, gemengde salade, oven aardappeltjes, frietjes en een overheerlijk
toetje. Dit menu was speciaal samengesteld voor ons. In de keuken hadden ze hun best
gedaan, om er wat van te maken en ik moet zeggen, dat ze daar heel goed in zijn
geslaagd. Het was heerlijk. De eerste avond werd opgeluisterd door een pianiste, de
tweede avond waren er weliswaar geen pianoklanken te horen, maar gezelligheid vierde
hoogtij. De bediening was vlot, de sfeer zoals altijd prima, zodat een ieder na afgerekend
te hebben, voldaan huiswaarts kon gaan. In totaal hebben er ongeveer 90 mensen
deelgenomen aan dit eetfestijn. Een teken dat het toch gewaardeerd wordt en een
opsteker voor de organisatie. Klaasje Armbrust
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Waar aten we?
Op woensdag 6 en op donderdag 7 januari (nog in de kerstsfeer) waren we welkom bij
Brasserie Meijershof in de Engelbertsstraat 72. Na overleg was er gekozen voor een
3 gangenmenu met keuze uit kip of vis, voor een speciaal prijsje van € 15,-. Deze
aankondiging stond in de laatste nieuwsbrief van 2015, die eind november in de bus lag.
Hoe zit het dan met de aanmeldingen voor deze avonden als er in december geen
nieuwsbrief meer komt, men misschien nog niet beschikt over een agenda voor 2016?
Nou, geen enkel probleem hoor! Beide avonden een volle bak. We kunnen er intussen
wel van uit gaan dat er gemiddeld zo’n 90 tot 95 personen in totaal aan de etentjes
deelnemen. Opvallend is wel, dat er veel meer dames dan heren komen eten.
We kregen als voorgerecht een pasteitje, goed gevuld en goed van temperatuur. Bij het
uitserveren staken Ans (Vet) en Jopie (van Heumen) even de handen uit de mouwen,
zodat het voorgerechtje, zoals gezegd, lekker warm op tafel kwam. Bij het uitserveren
van het hoofdgerecht zijn Jopie en Ans nog even ingesprongen, evenals bij het toetje.
Iedereen zat te genieten van de kip of vis, als plateservice geserveerd. De sla werd in
kleine bakjes voor 2 personen op tafel gezet. Deze zag er niet alleen geweldig uit,
gegarneerd met een eitje en een tomaatje, het smaakte ook voortreffelijk. Een bordje
met heerlijk ijs completeerde deze voortreffelijke maaltijd. De bediening kwam weliswaar
handen tekort, maar heeft een compliment wel verdiend. We weten intussen dat het eten
(vroeger bij Het Geveltje) nu in Brasserie Meijershof, kwalitatief altijd goed is, met Mark
in de keuken en Henny en Ingrid in de bediening, een lage prijs, heeft Brasserie
Meijershof zich deze twee avonden weer heel goed op de kaart gezet. Het enige dat de
tweede avond heel slecht was, was het weer. Om 5 uur stortregende het en om 8 uur
stond er een storm met windkracht 9. Ik wil graag Chris Roelfes bedanken voor zijn hulp,
geboden bij het thuis brengen van veel dames. Ik was zonder zijn hulp, zeker weten, niet
thuis gekomen. Waar we in februari gaan eten, leest u ergens in deze nieuwsbrief.
Klaasje Armbrust
Toon Hermansgroep
De Toon Hermansgroep is een steungroep voor mensen die te maken hebben (gehad)
met kanker. Hier kan men ervaringen uitwisselen over alles rond deze ingrijpende ziekte.
De groep komt elke 2e vrijdag van de maand bij elkaar van 10.30 tot 12.00 uur in de
Theo Hilbers zaal van Steunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55.
Eerstvolgende Toon Hermansgroep is op 12 februari 2016. Charlotte van der Molen komt
dan langs; zij gaat iets vertellen over het zenuwstelsel en de darmen.
Iedereen is van harte welkom om hierbij aan te schuiven. Opgave vooraf is prettig maar
niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven via telefoonnummer 5740355 of via
info@ookzandvoort.nl
Deelname en ook de koffie of thee zijn gratis.
Herstel het Samen
Bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, kunt u op vrijdag 5 februari aanstaande tussen
14.00-16.00 uur weer terecht voor allerhande kleine reparaties. U kunt hierbij denken
aan een reparatie aan een elektrisch apparaat zoals een strijkbout of een
koffiezetapparaat. Maar ook voor naaiklussen zoals het inkorten van een broek of rok of
het aanzetten van een rits of knoop kunt u deze dag terecht. Deze “Herstel het Samen”
middag wordt een aantal keer per jaar georganiseerd omdat weggooien zonde is en een
kleine reparatie vaak volstaat.
Vrijwilligers staan klaar om samen met u uw meegebrachte item weer als nieuw te
maken. Geheel gratis. U betaalt slechts voor de noodzakelijke onderdelen.
Bent u handig en wilt u graag meehelpen als vrijwilliger, dan bent u uiteraard ook van
harte welkom! Neem dan contact op met Nathalie Lindeboom, telefoon 5740330 of email n.lindeboom@pluspuntzandvoort.nl
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Digitaal spreekuur
Bij Steunpunt OOK Zandvoort is er elke eerste dinsdag van de maand, in samenwerking
SeniorWeb Haarlem en het Cursusbureau van Pluspunt, een digitaal spreekuur. Op dit
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.
Tijdens het spreekuur is er om 10.30 uur een korte presentatie rond een specifiek thema.
Het thema op dinsdag 2 februari is: “Windows 10 voor iedereen”. Deelname is gratis.
Vrijwilligers gezocht om af en toe voor een koffiedame bij het
klaverjassen en/of bridgen op maandag van 13.00 – 16.30 uur
in te vallen.
Het klaverjassen vindt plaats in de ‘Open Golf’ aan de
Duintjesveldweg 3 en het bridgen in het Rode Kruis gebouw aan
de Nicolaas Beetslaan 14.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ria Molenaar
telefoon 023 5718126 of mail naar ria.molen-aar@hetnet.nl
Helpende handen gezocht voor onze bingomiddagen
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die 3 x per jaar willen
helpen bij het opbouwen van de prijzentafel, de verkoop van
bingoplankjes en loten, en het uitserveren van snacks.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u van maandag tot en met
vrijdag tussen 9 - 11 uur bellen met Els Kuijper op
telefoonnummer 023-5718205 of mailen naar
els.kuijper@hotmail.com
Al bijna 450 leden hebben in december en
januari de contributie betaald.
Heeft u de contributie nog niet betaald?
Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen,
want voor het organiseren van onze
activiteiten zijn wij afhankelijk van de inkomsten van de contributie.
U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten
name van De Seniorenvereniging Zandvoort. In de omschrijving a.u.b. uw naam
vermelden.
Heeft u vragen of problemen met het overmaken via uw bank, neem dan contact op met
de ledenadministrateur, Els Kuijper, op telefoonnummer 023-5718205 (van maandag t/m
vrijdag van 9-11 uur).
Gezocht ……..
Soms is het bijhouden van de ledenadministratie net detective
werk. Meestal vind ik het antwoord, echter deze keer kan ik
niet alle gegevens vinden. Ik zoek contact met
mevrouw C.G. Koper den Heyer, de heer J. Kroese en
mevrouw P.J. Kroese–v.d. Weerd.
Wie kan mij helpen? Ik ben bereikbaar van maandag tot/met
vrijdag van 9-11 uur op telefoonnummer 023-5718205 of per
e-mail els.kuijper@hotmail.com. Dank u wel.
Els Kuijper, ledenadministrateur
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Altijd al willen weten hoe een iPad, smartphone of
e-reader werkt? Bent u benieuwd wat Twitter, een
weblog of Facebook nu is? Hoe u zoekt op het
internet en weet dat de informatie die u gevonden
hebt betrouwbaar is? Hoe u zoekt in de catalogus
van de Bibliotheek en hoe u uw boeken verlengt?
Hoe u een e-book leent?
Kom dan naar het mediaspreekuur en krijg antwoord van onze mediacoach op deze en
al uw andere vragen rondom nieuwe media, social media en internet. Ook buiten de
reguliere spreekuren kunt u met korte vragen bij de mediacoach terecht.
Iedere vrijdag 11:00 – 13:00 uur Gratis de Bibliotheek Zandvoort
Tijdens het inloopspreekuur van Visio kunnen
diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en
bekeken worden.
Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij
hun vragen over leven, leren, wonen en werken met
een visuele beperking. Tijdens het inloopspreekuur
kunnen diverse hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting (bij lezen erg
belangrijk), mobiliteit, communicatie en verzorging uitgeprobeerd en bekeken worden.
Meer info: www.visio.org.
Woensdag 17 februari 11:00 – 13:00 uur Gratis de Bibliotheek Zandvoort
Boekentips van Genie Does:
Sarah Maine, Huis van eb en vloed. Harriet Deveraux erft na de dood
van haar ouders het huis Bhalla House op de Schotse Hebriden. Een
eeuw eerder woonden daar de beroemde schilder Theodore Blake en zijn
vrouw Beatrice. Als Harriet Bhalla House wil gaan opknappen vindt zij
oude dagboeken en brieven van Beatrice Blake. Als er onder de vloer
ook nog menselijke botten worden gevonden raakt Harriet geïntrigeerd
en verdiept ze zich in de geschiedenis van het huis en haar bewoners.
Naast het verhaal van Harriet wordt het verhaal van Beatrice en
Theodore Blake uit 1910 verteld. Boven de hoofdstukken wordt duidelijk
aangegeven welke periode beschreven wordt. Een ontroerende
familiegeschiedenis.
William Boyd, De vele levens van Amory Clay. Amory Clay blikt
terug op haar leven als fotografe. Ze vertelt over haar vader die
krankzinnig uit de 1e WO terugkomt, over haar oom Greville die haar in
dienst neemt als assistent fotografe, maar grotendeels vertelt ze over
haar reizen als fotografe in Berlijn eind jaren twintig, New York en
Londen in de jaren dertig en als eerste vrouwelijke oorlogsfotograaf
tijdens de 2e WO in Frankrijk. Schrijver William Boyd springt heen en
weer in de tijd en beschrijft op een prachtig verhalende wijze, door de
lens van Amory Clay, de geschiedenis van de 20e eeuw.
Jan Siebelink, Margje. Een zelfstandig te lezen vervolg op de
bestseller Knielen op een bed violen. Wederom een verhaal over de
familie Sievez maar dit keer staan Margje en haar twee zoons Ruben en
Thomas centraal. Ruben is inmiddels 73 en kijkt terug op de tijd dat
Margje nog leefde en hij vreselijk zijn best deed om de liefde van zijn
moeder te winnen. Margje gaf echter meer om haar jongste zoon
Thomas die op zijn beurt in een goed blaadje van zijn vader wilde
komen. Een verhaal over verlangen naar liefde. Sfeervol geschreven
zoals we dat kennen uit Knielen op een bed violen. Hoewel dit boek wat
luchtiger is. Een waardig vervolg.
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Aan: de leden van De Seniorenvereniging Zandvoort
Januari 2016

Betreft: Sport behoefte onderzoek Zandvoort
Geachte mevrouw, meneer,
Weet u wat de mogelijkheden tot bewegen zijn binnen uw wijk? En neemt u ook deel aan deze
bewegingsactiviteiten? Zou u (meer) willen sporten en/of bewegen?
In samenwerking met de gemeente Zandvoort, AMIE ouderen, Pluspunt Zandvoort, Nieuw Unicum,
De Seniorenvereniging Zandvoort, Sportservice Heemstede-Zandvoort en het RIWB houden wij
gezamenlijk een onderzoek naar de behoeften met betrekking tot sport en bewegen. Gezamenlijk
willen wij er voor zorgen dat het lokale sport & beweeg aanbod afgestemd wordt op uw
wensen/behoeften. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij nieuwe activiteiten organiseren
of bestaande activiteiten intensiveren.
Langs deze weg vragen wij u om mee te werken aan dit onderzoek. Het invullen van de
vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. U kunt de enquête digitaal invullen via
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl met de banner ‘enquête sportbehoefte’ of bijgevoegde
papieren versie beantwoorden. Indien u voor de papieren versie kiest, verzoeken wij u de vragenlijst
te retourneren vóór 3 februari naar:
Sportservice Noord-Holland
T.a.v.: Steffen van der Pol
Antwoordnummer 945
2000 VB HAARLEM

(postzegel niet nodig!)

De resultaten van dit onderzoek zullen rond februari / maart te lezen zijn op de website
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Steffen van der Pol
Sportservice Heemstede-Zandvoort
023-573 46 79
svanderpol@sportserviceheemstedezandvoort.nl
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Behoeftepeiling

Met deze vragenlijst willen wij de sportdeelname en interesses voor nieuw sport- en beweegaanbod
onder inwoners van Zandvoort inventariseren
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen over sport- en beweegdeelname

Komende vragen gaan over uw sport- en beweegdeelname. Hiermee wordt bewust sporten en
bewegen met bepaalde motieven bedoeld. Voorbeelden van deze motieven zijn plezier hebben,
gezelligheid, goed voor de gezondheid, etc. U kunt bijvoorbeeld denken aan de sport- en
beweegactiviteiten bij vraag 2, maar niet aan tuinieren, wandelen met de hond of fietsen om
boodschappen te doen.

1. Doet u aan sport/bewegen?
□ Ja (ga door naar vraag 2)
□ Nee (ga door naar vraag 6)

2. Aan welke sport- en beweegactiviteit(en) doet u?















Yoga, Pilates
Gymnastiek
Volleybal
Tennis
Schaatsen







Badminton
Zwemmen
Koersbal
Fitness
Voetbal

 Meer Bewegen

voor Ouderen
 Dansen
 Wandelen
 Fietsen

3. Sport/beweegt u in georganiseerd verband?
Nee
Ja, bij sportvereniging……
Ja, bij fitnesscentrum/sportschool….
Ja, bij welzijnswerk
Ja, namelijk bij….…………………….
12








Jeu de Boules
Hockey
Denksporten
Biljart
Sjoelen
Anders, namelijk:
……………………………………..
……………

4. Hoe vaak sport/beweegt u gemiddeld per week?
 1 – 2 x per week
 3 – 4 x per week
 5 – 6 x per week
 Meer dan 6 x per week

5. Hoeveel uur sport/beweegt u gemiddeld per week?
 0 – 1,5 uur per week
 1,5 – 3 uur per week
 3 – 4,5 uur per week
 4,5 – 6 uur per week
 Meer dan 6 uur per week

(ga door naar vraag 7)
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6. Zo nee, waarom sport u niet? (meerdere antwoorden mogelijk)
Lichamelijke problemen / ziekte
Houd het niet zo lang vol
Beperkte motivatie / niet leuk om te doen
Tijdgebrek vanwege werk en gezin
Tijdgebrek vanwege andere activiteiten
Het weer / de duisternis
Sporten is duur
Geen mensen om samen te sporten en bewegen
Bang om te vallen / angst voor blessures
Sportverenigingen zijn te prestatiegericht
Gevoel niet mee te kunnen komen
Geen of beperkte voorzieningen, mogelijkheden in de buurt
Veiligheid in/rondom sportaccommodaties
Anders, namelijk___________________
Niet van toepassing

Vragen over Sport- en beweeginteresse
De komende vragen gaan over uw motivatie om te sporten en bewegen en uw interesse in sport- en
beweegvormen.

7. Zou u (vaker) willen sporten/bewegen?
 Ja
 Nee (ga door naar vraag 14)
8. In welke sport- en beweegvormen heeft u interesse? (het sport- en beweegaanbod wordt
aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers: bijv. fietsen op een duo-fiets, voetbal
op een kleiner veld, tennis met andere rackets en lichtere bal)






Yoga, Pilates
Gym
Volleybal
Tennis
Schaatsen







Badminton
Zwemmen
Koersbal
Fitness
Voetbal

 Meer Bewegen

voor Ouderen
 Dansen
 Wandelen
 Fietsen








Jeu de Boules
Hockey
Denksporten
Biljart
Sjoelen
Anders, namelijk:

…………………………………….
9. Als er wekelijkse activiteiten worden georganiseerd in een beweegtuin met allerlei
toestellen, zou u hieraan willen deelnemen? Beweegtuinen, dit zijn beweegtoestellen in
combinatie met een beweegvriendelijke buitenruimte die mensen met elkaar in beweging
brengen. En dat allemaal in de gezonde buitenlucht.
 Ja, waarschijnlijk wel
 Nee
 Weet niet
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10. Als er wekelijkse activiteit worden georganiseerd waarin elke week een andere sport- en
spelvorm wordt gedaan, zou u hieraan willen deelnemen?
 Ja, waarschijnlijk wel
 Nee
 Weet niet

11. Als er een cursus Valpreventie wordt aangeboden om de kans op vallen te verkleinen en
botbreuken te voorkomen, zou u hieraan willen deelnemen?
 Ja, waarschijnlijk wel
 Nee
 Weet niet

12. Wat vindt u belangrijk als het gaat om sport- en beweegactiviteiten?
U mag meerdere antwoorden aanvinken.















Lichaamsbeweging / gezondheid
Opbouw van conditie, kracht en/of lenigheid
Lekker buiten zijn
Leuke activiteit / plezier
Afslanken / uiterlijk
Uitlaatklep voor dagelijks leven / ontspanning
Gezelligheid / sociale contacten
Advies opvolgen van arts / fysiotherapeut
Niet duur
Prestatie / jezelf verbeteren
Competitie / meten met anderen
Leren nieuwe vaardigheden
Anders, namelijk___________________
Niet van toepassing

13. Welk bedrag zou u maximaal willen bijdragen per (les) uur?

Ik zou maximaal € ……………… per uur willen bijdragen aan een (sport)activiteit.
14. Heeft u nog opmerkingen/suggesties over sporten en bewegen bij u in de buurt?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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15. Wat is uw leeftijd?
□ jonger dan 55 jaar
□ 55 t/m 65 jaar
□ 65 t/m 70 jaar
□ 70 t/m 75 jaar
□ Ouder dan 75 jaar

16. Man / vrouw (omcirkel)

17. Postcode: ___________

18. Wilt u op de hoogte blijven van het sportnieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn
door middel van onze nieuwsbrief?
□ Ja, emailadres___________________________________________________________________

□ Nee

Als u persoonlijk geïnformeerd wilt worden over activiteiten vragen wij u om onderstaande
gegevens in te vullen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden alleen gebruikt
om u te informeren over de activiteiten.
Naam

:

Adres

:

Postcode + plaats

:

Telefoon

:

E-mail

:
Vriendelijk bedankt voor het invullen
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