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Afscheid 

 

Maandagmiddag 15 februari waren Jan Wassenaar en ondergetekende 

aanwezig in de druk bezochte aula van Crematorium Westerveld in Driehuis om 

afscheid te nemen van ons erelid Sientje Paap-Paap.  

 

In 1996 gaf Sientje zich op als lid van de afdeling ANBO Zandvoort. Al heel snel 

had het bestuur in de gaten dat zij over een zeer goed taal- en 

organisatievermogen beschikte en dat zij als secretaresse verslagen in steno 

kon maken. Echtgenoot Jaap was in die tijd al actief in de  

Seniorenraad van Zandvoort en beiden vervulden bestuurlijke taken in het koor 

Voor Anker.                           

 

In die hoedanigheid zette Sientje zich jarenlang in en als bekende ‘Zandvoorter’ 

kon iedereen bij haar terecht. Ondanks haar afnemende gezondheid bleef zij 

lange tijd actief en betrokken. Eerst nog voor de ledenadministratie en ook 

voor de werkzaamheden voor aanzienlijke koorinkomsten sponsorgeld VOMAR 

acties.   

 

In 2012 mocht ik nog als voorzitter in de voor haar bekende strandtent haar 

het ANBO lidmaatschap van Verdienste met oorkonde en speld uitreiken. 

Vanzelfsprekend heeft in het verlengde daarvan De Seniorenvereniging 

Zandvoort haar als erelid benoemd.  

 

Zandvoort verliest met Sientje Paap-Paap een markante historische steunpilaar 

van en voor het ouderenwerk in Zandvoort. 

 

Fred Kroonsberg,   

voorzitter 

 

 

 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.hendrikjan.nl/nieuws/meest-gelezen&psig=AFQjCNGCMMEAbESl2nDKr7MeM-rWvy4ZLw&ust=1454969901071891
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De HIGH TEA een groot succes 

Dinsdag 26 januari, locatie De Krocht: 

‘een warm welkom voor de nieuwe leden en hun aanbrengers’ 

van onze Seniorenvereniging.  

In de grote zaal, in Engelse sfeer, werd ruim 80 personen een 

High Tea 

aangeboden 

met uiteraard de beste en lekkerste 

theesoorten, sandwiches, scones met 

jam en honing, cake, kleine warme 

snacks en afgesloten met bonbons, een 

advocaatje en likeurtje met slagroom. 

Kennismaken met onze vereniging, 

netwerken met dorpsgenoten, 

informeren naar de vele activiteiten die 

wij te bieden hebben.  

Wij hopen dat 

de nieuwe leden 

zich nu ‘thuis’ 

voelen … 

 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Mainstream Jazz 

Trio. 

 

Els Kuijper & Ferko van Ancum 

 

 

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 650 leden OMZIEN NAAR 

ELKAAR. 

 

Voor informatie: Wies de Jong 023 – 571 51 64 en/ 

of Ferko van Ancum 023 – 571 52 68 

 

 

 

Mededeling over de 5-daagse cultuurreis Kent en Londen in september 2016 

De presentatie voor deze reis zal worden gehouden op dinsdagmorgen 26 april.  

De 45 deelnemers worden hiervoor nog schriftelijk uitgenodigd, maar noteert u de datum 

vast. Omdat het maximum aantal deelnemers aan deze reis bereikt is, kunt u zich hier 

niet meer voor opgeven.  

Freny Kirindongo en Truus van der Voort 
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Brouwer’s Tours dagtocht op donderdag 14 april 
 

     ‘KASTELENROUTE’ 

 

Na de ophaalroute H.I.K. 8.30 uur – Agathakerk 8.35 uur – Station 8.40 uur – Vomar 

8.50 uur – BP 8.55 uur – Shell 9.00 uur en Bodaan 9.05 uur rijdt chauffeur  

Peter v.d. Mark met ons een mooie route langs kasteel Drakensteyn en paleis Soestdijk 

naar Maarsbergen. 

 

In museumboerderij De Weistaar gebruiken wij 

2 keer koffie/thee met een bosbessenschuitje. Na 

de koffie heeft u gelegenheid om de boerderij met 

zijn leuke winkeltjes met streekproducten en het 

boter- en kaasmuseum te bezoeken. 

Na de koffie rijden we via de Kaapse Bossen naar 

Leersum voor een 3-gangen diner. 

(groentesoep/schnitzel/bavarois). Voordat het 

diner geserveerd wordt krijgt u 1 drankje 

aangeboden (bij de prijs inbegrepen). Verdere 

consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Indien u vegetarisch wenst te eten dit meteen opgeven zodra u zich aanmeldt 

voor deze dagtocht.  

 

Na het diner rond 14.30 uur stapt een gids in om 

ons mee te nemen voor een kastelenroute van 90 

minuten door het Langebroekerwetering gebied. 

We rijden met onze eigen bus via 

Leersum/Langbroek en Doorn, de gids vertelt 

onderweg over de bijzonderheden van de kastelen 

waar we langs rijden. 

Na afloop keren we terug naar Leersum waar u ter 

afsluiting van deze mooie tocht nog een ijsje krijgt 

(bij de prijs inbegrepen).         Kasteel Walenburg 

 

De kosten voor deze dagtocht zijn € 47,50 per persoon. 

Te voldoen op bankrekeningnummer op naam van: 

Seniorenver Zandvoort NL 34 ABNA 0414 618 882 

 

Aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 31 maart. 

Afmelden kan alleen bij Tilly of Freny (per telefoon of email), dit kan tot 1 week voor 

vertrek, daarna is het gehele bedrag verschuldigd. 

 

Aanmelden/afmelden telefonisch bij Tilly Polsma: 023 – 571 62 65. Ingeval het 

antwoordapparaat aan staat duidelijk en rustig inspreken. 

Aanmelden/afmelden per mail bij Freny Kirindongo-van Eck: frenyvaneck@casema.nl. 

Vermeld bij uw aanmelding/afmelding uw naam/ telefoonnummer/aantal personen en 

opstaphalte. U krijgt altijd een mailtje of telefoontje ter bevestiging. 

 

 

Het zangkoor ‘Het Nieuwe Anker’ is al enkele weken enthousiast aan het oefenen. Het 

gaat langzaam maar gestaag en de melodieën van de lichtvoetige, oude nummers blijven 

al aardig hangen. We zingen op vrijdag tussen 11 en 13 uur onder leiding van dirigent 

Wim de Vries. Kom gerust een keer vrijblijvend langs in het Jeugdhuis aan het Kerkplein 

(Poststraat 1). Voor het aanmelden of voor nadere informatie kunt u terecht bij  

Olga Poots, telefoon 023 – 574 97 89, email o.poots@kpnplanet.nl  

mailto:frenyvaneck@casema.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizjtzxyOPKAhWG7Q4KHeQBAfsQjRwIBw&url=http://www.wallenburgarchief.info/Kasteel_Walenburg/Kasteel_Walenburg.htm&psig=AFQjCNFnslzvsuM5oKQHBLEaxYaIrjmVKw&ust=1454862927847396
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Brouwer’s Tours heeft voor ons een mooie én leuke 5-daagse reis,  

van dinsdag 21 tot/met zaterdag 25 juni, naar Luxemburg – Stad samengesteld 

 

Luxemburg is klein maar fijn! Het landschap is een mengelmoes van glooiende en af en 

toe steile heuvels, uitgestrekte bossen, rustieke weiden, watervallen en mooie dorpen en 

steden. Door de strategische ligging heeft Luxemburg door de eeuwen heen veel 

wapengekletter gekend, wat resulteert in vele oude burchten en kastelen, die nog altijd 

het land lijken te bewaken. 

 

Wij verblijven in het Parc Plaza Hotel in Luxemburg – Stad. Dit hotel ligt op 5 minuten 

lopen van het centrum, heeft 89 kamers, een uitstekend restaurant met een terras met 

uitzicht over de stad en een gezellige bar. Ook is er een lift, gratis wifi en twee 

bowlingbanen.   

 

Een greep uit het programma: 

op dinsdag 21 juni vertrekken wij met een luxe touringcar vanuit Zandvoort naar 

Luxemburg – Stad. De koffiestop (met gebak) is in Breda, de lunchstop in de Belgische 

plaats Namen.  

 

We maken onder andere met een gids een 

tour door Luxemburg- Stad, brengen een 

bezoek aan de mooie Duitse stad Trier, 

gaan varen op de Moesel en mousserende 

wijn proeven bij het wijnhuis  

Bernard Massard. Ook vieren we in deze 

week de verjaardag van de groothertog 

van Luxemburg!  

 

 

Deze reis is geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en eventueel gebruik maken 

van een rollator. Wij verwachten daarentegen wel een zekere mate van zelfstandigheid. 

 

Kortom het is wederom gelukt u een gevarieerde week aan te bieden.  

 

De prijs voor deze reis is € 395,= per persoon, exclusief een eventuele reis- en 

annuleringsverzekering. Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 108,=.  

 

De prijs is inclusief: 

~Vervoer per luxe touringcar met Peter v.d. Mark als chauffeur, zijn partner Ria zorgt 

  voor de catering in de bus;  

~4 x overnachting in Parc Plaza Hotel op basis van half pension (ontbijt & diner); 

~Koffie met gebak op de heenreis; 

~Diverse excursies; 

~Gezellige avond met Peter achter zijn keyboard en een kleine loterij; 

~Afscheidsdiner op de terugreis. 

 

Deze reis gaat door als op 8 april aanstaande 36 personen zich hebben 

aangemeld!  

 

Wacht dus niet te lang, neem nog deze week contact op met Gerard of Els Kuijper op 

telefoonnummer 023 – 571 82 05 van maandag t/m vrijdag van 9–11 uur of per email  

els.kuijper@hotmail.com 

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=0ahUKEwj0ov7fqdTKAhVGLHIKHVBCCJAQjRwIBw&url=http://ibooked.nl/hotel/parc-plaza-luxembourg-55658&psig=AFQjCNGqGc2eWpbAaj7VQAQjlIkqfKQpqA&ust=1454339048661346
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_pbfgrNTKAhWiKnIKHWJ4BIkQjRwIBw&url=http://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g190356-d573478-Reviews-Parc_Plaza_Hotel_Luxembourg-Luxembourg_City.html&psig=AFQjCNGqGc2eWpbAaj7VQAQjlIkqfKQpqA&ust=1454339048661346
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF6JrQyujKAhXIVRoKHSHnClgQjRwIBw&url=http://www.thewinedoctor.com/weekend/bernardmassardecusson03.shtml&psig=AFQjCNHNGAAjxbwKv-4dw2A2TMSMsNPw4g&ust=1455035159584107
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzwuy2qdTKAhUlmHIKHRigAhMQjRwIBw&url=http://www.dogsincluded.nl/hotels-honden-welkom/19565/luxemburg/gutland/luxemburg/hotel-met-hond-hotel-parc-plaza.html&psig=AFQjCNGqGc2eWpbAaj7VQAQjlIkqfKQpqA&ust=1454339048661346
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisyfOZrtTKAhUrkXIKHd6TBG0QjRwIBw&url=http://www.aktivatours.nl/duitsland/individuele_reis_fietsen/Moezel+&+Rijn+van+Trier+naar+Mainz+8-d/IMOSRH&bvm=bv.113034660,d.bGQ&psig=AFQjCNGCxKlhianDcn6qvBVy6ppeIUlVog&ust=1454340341696942
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Op dinsdag 8 maart 2016 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren 

voor DE HEL VAN ‘63,  met Chris Zegers en Cas Jansen. 

  

Ondanks het barre weer besluit het bestuur van het  

Friese Elfsteden comité, onder druk van de media, 

met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen, 

dat de Elfstedentocht doorgaat. Tussen de 

duizenden die aan de start verschijnen bevinden zich 

soldaat Henk Brenninkmeier, boerenzoon Sjoerd Lelkama, 

arbeider Kees Bartels en verpleegkundige Annemiek. 

Alle vier hebben zo hun reden om deze tocht der 

tochten te rijden. Door de dramatische en heroïsche 

gebeurtenissen zal deze Elfstedentocht, ook voor 

Henk, Sjoerd, Kees en Annemiek, als een van de 

meest legendarische de geschiedenis ingaan. 

  

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. Gastheer en gastvrouw zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift 

en/of naar de stoel.  

  

Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en 

Stichting Pluspunt, is (in principe) de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is 

voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 

 

 

 
 

Zaterdag 12 maart start het fietsseizoen weer 

Het is dan de tweede zaterdag van maart en zoals gebruikelijk zullen we weer iedere 

tweede en vierde zaterdag gaan fietsen. 

We spreken iedere keer af bij de ingang van Center Parcs Zandvoort, aan het eind van de 

Vondellaan, 's middags om 13.00 uur. 

Waar we naar toe fietsen, spreken we dan af. Over het algemeen zijn we tussen  

15.00 uur en 16.00 uur weer terug in Zandvoort.                      

En er kan in overleg afgesproken worden waar we de volgende keer naar toe gaan. 

Helaas is aanspreekpunt voor het fietsten, Cilia van Weerdt, op 12 maart niet aanwezig. 

Daarom kan deze keer de informatie ingewonnen worden bij Ria of Jan Molenaar, 

telefoon 023-571 81 26. 

Ook aan- en eventuele afmeldingen kunnen voor deze ene keer bij de familie Molenaar 

gedaan worden. Graag tot zaterdagmiddag. 

 
 
Gezocht ………. en gevonden 

In onze vorige nieuwsbrief heb ik geschreven dat het bijhouden van de 

ledenadministratie soms detective werk is. De oproep heeft gewerkt. Inmiddels zijn alle 

personen opgespoord. Ik wil u hartelijk bedanken voor de informatie, die u mij heeft 

gegeven. Els Kuijper, ledenadministrateur 

tel:023-5718126
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5ktL0hvvKAhXG6xQKHZQFBhAQjRwIBw&url=http://www.mahamata.nl/projecten/Acties/Voetprints voor Nepal/tips voor fietsers/index tips voor fietsers.html&psig=AFQjCNFplCpqNrYtfECb_HtANQQDjKDlmA&ust=1455669738674272
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvkdDczO3KAhUKVxoKHX53BakQjRwIBw&url=http://www.filmtotaal.nl/artikel.php?id=15494&psig=AFQjCNHKausdqO6FjhsiotI0y1SXFPnmwQ&ust=1455207550448880
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Verhuizing doorgeven 

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd, wilt u dan uw nieuwe 

adres doorgeven aan onze ledenadministrateur Els Kuijper, 

zij is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen  

9-11 uur op telefoonnummer 023-571 82 05 of per email 

els.kuijper@hotmail.com 

 

 

NL Doet en wensboom bij Pluspunt 

Zoals elk jaar doet Pluspunt ook dit jaar weer mee aan NL DOET en wel op vrijdag  

11 maart aanstaande. Het wordt binnenkort weer lente en dus krijgen we de kriebels om 

naar buiten te gaan en de boel eens flink onder handen te nemen!  

Bent u een opgeruimd persoon? Kom dan helpen: gewapend met vuilniszakken, bezems 

en handschoenen gaan we het plein bij Pluspunt eens goed opruimen. 

Heeft u groene vingers? Kom dan zeker langs en help ons met het planten van een 

nieuwe boom! Deze wordt gedoneerd door de Gemeente Zandvoort ter ere van de 

Zandvoortse- en Pluspunt vrijwilligers. 

Bent u creatief? Kom dan langs om te helpen met het beschilderen van een gemeente 

bankje onder leiding van Mona Meier-Adegeest: na het lakken wordt deze teruggeplaatst 

naast de ingang van Pluspunt zodat we er allen van kunnen genieten. 

Op deze manier wordt ons plein extra gezellig: een groene en schone buurt is een fijne 

buurt!  

We beginnen de dag om 13:30 uur met koffie met wat lekkers; vervolgens gaan we de 

handen uit de mouwen steken: het plein opruimen en de boom planten!  

In de middag om 15:00 uur komt wethouder Liesbeth Challik ons aanmoedigen, krijgen 

we heerlijke internationale hapjes en gaan we met jong en oud het bankje beschilderen. 

 

 

Wensboom 10 jarig bestaan 

Vanaf NL DOET op 11 maart zal er, in het gebouw van Pluspunt en in het kader van  

10 jaar Pluspunt, een wensboom staan waar een ieder zijn of haar wens kenbaar kan 

maken. Deze wensen dienen in het belang te zijn van Zandvoort en/of haar inwoners. U 

kunt ook een wens voor een ander doen. De wensen dienen realistisch en haalbaar te 

zijn en dienen verbonden te kunnen worden aan het werk dat Pluspunt doet. 

Een jury zal 10 wensen aan de directie voorleggen die in vervulling gebracht kunnen 

worden. De directie zal op burendag: 24 september 2016 de 10 uitgekozen wensen 

bekend maken. Kom dus allemaal op 11 maart aanstaande naar Pluspunt, Flemingstraat 

55 en doe met ons mee! 

 

 

Nabestaandengroep bij OOK Zandvoort 

Afgelopen najaar was er bij OOK Zandvoort een themabijeenkomst over rouw. Tijdens 

deze middag kwam er duidelijk naar voren dat er veel behoefte is aan het delen van 

ervaringen. Om hierin te voorzien start OOK Zandvoort dit jaar in samenwerking met 

Kontext een nieuwe steungroep: “de nabestaanden groep”. 

Na het afscheid nemen van een dierbare is het vaak moeilijk om de draad weer op te 

pakken. In de nabestaanden groep kun je je ervaringen delen met mensen die, net als 

jij, een dierbare verloren hebben. Met elkaar bepaal je welke onderwerpen je wilt 

bespreken. Andree Hagenaar (maatschappelijk werker van Kontext) zal de groep 

begeleiden. 

De Nabestaandengroep start op maandag 7 maart van 13.30 tot 15.00 uur in Steunpunt 

OOK Zandvoort, Flemingstraat 55. De groep is daarna vast op elke 1e maandag van de 

maand. De deelname inclusief koffie/thee is gratis. 

Aanmelden vooraf kan (maar is niet verplicht) bij de balie van Pluspunt, Flemingstraat 

55, (023) 5740330 of via info@ookzandvoort.nl. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Nathalie Lindeboom: 023-5719393. 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3hdqFgPbKAhXBKJoKHbPGDtcQjRwIBw&url=http://www.doe-het-zelf-verhuizen.nl/zelfverhuizen.htm&psig=AFQjCNHCFvvoSA7Mm7n_1aVDBFKH4IFHQg&ust=1455496123857110
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Op zondagmiddag 20 maart organiseren wij een gezellige middag in De Krocht met als 

thema Indonesië.  

 

De zaal gaat open om 14.00 uur en vanaf 14.30 uur zal de band Tjampur Aduk voor u 

optreden. Zij spelen Indonesische, Nederlandse en wereldmuziek. Als u zin hebt, kunt u 

met de voetjes van de vloer. 

 

Ook kunt u genieten van echte Indonesische hapjes zoals spekkoek bij een kopje koffie 

of thee, een stokje kipsaté met pindasaus en kroepoek, een loempiaatje, pasteitje en een 

kommetje met gemarineerd rundvlees.  

 

U kunt zich tot donderdag 10 maart aanmelden bij Els & Gerard Kuijper, telefoon  

023-571 82 05 (van maandag tot/met vrijdag tussen 9-11 uur) of per email 

els.kuijper@hotmail.com 

 

De bijdrage voor deze middag is € 5,- per persoon, te voldoen bij binnenkomst van  

De Krocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaal spreekuur 

Bij Steunpunt OOK Zandvoort is er elke eerste dinsdag van de maand, in samenwerking 

met SeniorWeb Haarlem en het Cursusbureau van Pluspunt, van 10:00 tot 12:00 uur 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 1 maart is: “GOOGLE APPS.” Deelname is gratis. Meer informatie 

is te vinden op http://www.ookzandvoort.nl/spreekuren/digitaal-spreekuur 

 

 

Ledenpas 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwe ledenpas. Op deze pas staat geen jaartal.  

Na betaling van de jaarlijkse contributie blijft deze ledenpas de komende jaren geldig.  

Wilt u uw gegevens goed controleren? Zijn uw gegevens onjuist, neemt u dan contact op 

met Els Kuijper, zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9-11 uur op 

telefoonnummer 023-571 82 05 of per email els.kuijper@hotmail.com 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Gratis workshop: “Signaleren” voor alle Zandvoortse vrijwilligers 

VIP-Zandvoort nodigt, in samenwerking met WegWijZ, alle Zandvoortse vrijwilligers uit 

om deel te nemen aan de workshop Signaleren!  

Zandvoort kent veel vrijwilligers, het vrijwilligerswerk wordt breed gedragen. Daar zijn 

we allemaal trots op! De vrijwilligers spelen een belangrijke rol wanneer het op 

signaleren aankomt; zij staan in direct contact met de mensen. Zij kunnen zien en horen 

hoe de mensen leven, en in welke omstandigheden. Vrijwilligers zijn als het ware de 

ogen en oren van Zandvoort. 

Maar wat houdt dat signaleren nu precies in, wat kunnen vrijwilligers allemaal 

tegenkomen en waar kunnen zij dan naar doorverwijzen? 

VIP-Zandvoort organiseert in samenwerking met WegWijZ een informatiebijeenkomst 

Signaleren. WegWijZ is een netwerk van professionals werkzaam in de gezondheidszorg 

en welzijnswerk in Zandvoort. 

De bijeenkomst wordt geleid door ouderenadviseur Astrid Zoetmulder en Anoek Weijers 

wijkverpleegkundige van Zorgbalans. Alle vrijwilligers zijn welkom, deelname is gratis. 

De bijeenkomst is donderdag 31 maart van 14:00 – 16:00 uur in Pluspunt Zandvoort, 

Flemingstraat 55.  

Aanmelden kan via: Info@vip-zandvoort.nl of bij de receptie van Pluspunt: 023-5740330 

  

 

Agenda: 

dinsdag   1 maart Start Nordic walking 

zaterdag 12 maart Start fietsseizoen 

woensdag en 

donderdag 

16 en 17 maart Uit eten bij ‘De Meester’ 

zondag 20 maart  Gezellige Indonesische middag in  

De Krocht 

maandag  21 maart  Tentoonstelling Jeroen Bosch  

dinsdag 12 april Algemene ledenvergadering in De Krocht 

donderdag 14 april Dagtocht kastelenroute 

dinsdag 26 april Presentatie 5-daagse reis Kent en Londen 

dinsdag t/m zaterdag  21 tot/met 25 

juni 

5-daagse busreis Luxemburg - stad 

donderdag t/m 

maandag 

8 tot/met 12 

september 

5-daagse cultuurreis Kent en Londen 

 

 

De nieuwsbrief over april wordt bezorgd van vrijdag 1 april tot en met  

maandag 4 april 

 

 

Nieuwe leden 

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

 

mevrouw C. ten Brink-Korsman, de heer G. Brune, mevrouw I. Brune-van der Werff,  

de heer G. Groenendaal, mevrouw M.S.N. Groenendaal-Bos, mevrouw I. Koeman, 

de heer R. Kramer, mevrouw M.M. Mansvelder-Kok,  

mevrouw A.M.W. Menting-Harrievan, de heer K. Reumann, mevrouw T. Reumann-Roet, 

mevrouw I. Rijs, de heer H. van Welbergen, mevrouw J.A. van Welbergen-van Kleij, 

mevrouw J.W.J. van der Werff-Keur.  

 

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

 

 

Noteer vast: dinsdag 12 april algemene ledenvergadering in De Krocht. 
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Uit eten 

 

 
 

Waar?    Bij drank & spijslokaal ‘De Meester’ proef je de school van vroeger!   

Zeestraat 26 in Zandvoort 

Wanneer?   Op woensdag 16 maart en donderdag 17 maart 

Menu:   Zalmmoot op spinazie stamppotje met hollandaise saus of een 

varkenshaasje met champignonsaus geserveerd met gebakken 

aardappelen en salade. Tot slot een toetje van de meester. 

Prijs:   € 12,50 per persoon, excl. consumpties 

 

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom. Aanmelden tot 12 maart bij  

Jopie van Heumen, telefoon 06-11 59 93 20 of email jopievanheumenbrozius@live.nl of 

bij Ans Vet, telefoon 023-888 77 90 of email ans.vet@casema.nl  

 

 

De modeshow 

Hoewel het nog lang geen voorjaar is, wordt er achter de 

schermen al weer van gedachten gewisseld over de 

voorjaars en zomer modeshow van 2016.  

Jorg en Nelly Scholtes hebben we bereid gevonden om 

wederom de kleding aan te leveren. In het verleden is 

gebleken, dat ze dat uitstekend doen, met smaakvolle 

kleding voor een betaalbare prijs. We kijken er met z’n allen naar uit.  

U leest in de komende nieuwsbrieven wanneer onze modellen weer de ‘catwalk’ betreden 

om met heel veel plezier de aanwezigen te showen wat er allemaal in de kledingrekken 

te vinden is. Mocht u er wat voor voelen, om het team van mannequins te komen 

versterken …… heel graag. U kunt zich opgeven bij Klaasje Armbrust telefoon  

023-571 75 22 of per mail klaasjearmbrust@gmail.com  

Tot ‘horens’ in de volgende nieuwsbrief. Klaasje Armbrust 

 

 

Op dinsdag 1 maart starten we weer met twee groepen  

Nordic Walkers onder leiding van Marike Kramer. 

Om 11.30 uur start een groep, de beginners, in een wat rustiger 

tempo.  

De tweede groep start aansluitend om 12.30 uur. Het tempo ligt wat 

hoger en men is geoefend.  

U leert uw stokken optimaal te benutten. Een derde van de tijd 

wordt besteed aan spier en coördinatie oefeningen.  

Niet vergeten te genieten van het heerlijk buiten zijn in de prachtige Waterleidingduinen. 

Wat zijn we bevoorrecht hier in Zandvoort! 

We maken een serie van 15 lessen van dinsdag 1 maart tot/met dinsdag 7 juni.  

De kosten bedragen € 45,00 per persoon. U krijgt hiervoor een factuur aangeboden.  

U kunt zich aanmelden of inlichtingen verkrijgen bij Jan Wassenaar, telefoon  

023-571 28 61.  

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
mailto:klaasjearmbrust@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://nordicwalkingforhealth.co.uk/&psig=AFQjCNGelTdb4B_rZ-wkP6qL8ccarFZbQg&ust=1443000037900307
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HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE  

 

 

 
 

PLUSPUNT is ook dit jaar weer beschikbaar om u te helpen bij uw belastingaangifte. 

Als u bericht van de Belastingdienst ontvangt of denkt in aanmerking te komen voor 

teruggave kunt u bij het invullen hulp vragen van onze ervaren belastingvrijwilligers. 

De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen.  

 

Als u in 2015 bent geholpen bij uw aangifte door Pluspunt wordt u automatisch benaderd 

door de belastingvrijwilliger voor een afspraak en hoeft u ons niet zelf te bellen.  

LET OP: aangifte is dit jaar mogelijk vanaf 1 maart tot 1 mei (in plaats van 1 april), 

waardoor de vrijwilligers mogelijk later contact met u opnemen dan u gewend bent. 

 

Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Plusdienst van Pluspunt, 

telefoon 5717373.   

 

Informatie van de Belastingdienst over e-herkenning/machtigingscode dient u goed te 

bewaren. Deze is nodig voor uw aangifte. 

 

Wij vragen voor de hulp bij de belastingaangifte € 10,-- per belastingjaar. 

De expositie Jheronimus Bosch 
Ter ere van het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch presenteert  

Het Noordbrabants Museum de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch - Visioenen van een 

genie’, van 13 februari  t/m 8 mei 2016. Eenmalig keert het grootste deel van zijn oeuvre 

terug naar zijn stad ’s-Hertogenbosch. 

 

Openingstijden zijn van 9.00 tot 19.00 uur, ook op maandag. Kaarten voor de 

tentoonstelling kosten maar liefst € 22,00. Met een museum jaarkaart betaalt u alleen de 

toeslag van € 10,00 op de tentoonstelling. 

 

Wij willen het museum op maandag 21 maart bezoeken. Maandag is de minst drukke 

dag, hoewel het de dag is van de zwemmers en de kaarters. 

 

We kunnen de toegangskaarten van tevoren bestellen, evenals de tijd reserveren, dat je 

het museum in mag. Eenmaal binnen kun je er tot sluitingstijd blijven. 

Wilt u mee geef dan door of u een museum jaarkaart heeft of niet, zodat we de entree 

van het museum kunnen laten aansluiten op de treinverbinding en de koffiestop in  

Den Bosch. 

Jan Wassenaar zal via internet de kaarten bestellen, zodat we bij het museum zo door 

kunnen lopen. Wilt u zich zo snel mogelijk (liefst vóór 6 maart) opgeven, zodat hij bijtijds 

de kaarten kan bestellen. 

We vertrekken met de trein van 9.09 uur uit Zandvoort. 

In Den Bosch rijdt er een gratis elektrische bus (lijn 10) tussen de taxi standplaats bij het 

station en het museum. Nabij het museum zijn diverse koffietentjes voor na onze 

treinreis. 

Aanmeldingen kunnen bij Olga Poots, telefoon 023-574 97 89 of per mail 

o.poots@kpnplanet.nl en bij Jan Wassenaar, telefoon 023-571 28 61 of per mail 

waszand@ziggo.nl 

mailto:o.poots@kpnplanet.nl
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(Overige) wekelijkse DSVZ activiteiten 

 
  

   ‘Stevig’ wandelen  

   Op woensdag en zondag. Vertrek om 10.00 uur vanaf het  

   Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.  

   Voor informatie: Freny Kirindongo-van Eck 023 – 537 12 49 

 

 

  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 – 44 74 06 53 

  

 

   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 – 571 68 63 

 

 

 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 – 571 98 97                                                                                         

 

 

 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 – 571 28 61 

 

                                                                                                                          

Bestuur Adres in Zandvoort Telefoon Email 

Fred Kroonsberg 

Voorzitter 

Hogeweg 76 F2 023- 

573 08 66 

fredkroonsberg@gmail.com 

Gerard Kuijper 

Vicevoorzitter 

Dr. Schaepmanstr 4 023- 

571 82 05 

gerard.kuijper@hetnet.nl 

Jan Wassenaar 

Penningmeester 

Emmaweg 12 023- 

571 28 61 

waszand@ziggo.nl 

Yvonne Verhoeven 

Secretaris 

Haarlemmerstr 44 

 

06- 

51289113 

verhoevenyvonne@gmail.com 

Jan Hollander 

Algemeen 

C. Huygensstr 15 023- 

571 72 25 

jfhollander@casema.nl 

Ferko van Ancum 

Algemeen 

De Ruyterstraat 48 023- 

571 52 68 

vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuursassistent/ 

ledenadministrateur  

Dr. Schaepmanstr 4  023- 

571 82 05 

els.kuijper@hotmail.com 

 

 

Op onze website (www.seniorenvereniging-zandvoort.nl) vindt u een samenvatting van 

de resultaten van de enquête ‘sportbehoefte van ouderen in Zandvoort’. Wilt u 

de samenvatting per post ontvangen, neem dan telefonisch contact op met  

Yvonne Verhoeven, 06 - 51 28 91 13.  

mailto:fredkroonsberg@gmail.com
mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:verhoevenyvonne@gmail.com
mailto:jfhollander@casema.nl
mailto:vanancum@ziggo.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIpa6t8PrKAhVMcRQKHe8wDosQjRwIBw&url=http://www.diverseplaatjes.nl/biljart.htm&psig=AFQjCNEAF5lZqhCoo7qFz5oUNnZeMISu9Q&ust=1455663527018022
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2M3B9PrKAhVE6xQKHQ0-Cl4QjRwIBw&url=http://www.sportraadzaventem.be/kalender.php&psig=AFQjCNFVwBZpNz_8JQMRgdH-5H2DaD23bw&ust=1455664823258579
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0sOP-vrKAhXFQBQKHRsABDcQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.nl/illustratie/shoe-print.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNGd-HpY5dwmstx3fuxoPZdUdwuSNA&ust=1455666227472045
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56-KM_PrKAhVJXBQKHVNBDuEQjRwIBw&url=http://oud.shot-73.nl/paginas/evenementen/klaverjassen.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNHAYz20K7TKO2gqldE7pIPvXQrxGg&ust=1455666861318070
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.3948815.1375946991!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800_600/image-3948815.jpg&imgrefurl=http://www.destentor.nl/regio/deventer/cursus-startersbridge-1.3948765&h=600&w=800&tbnid=aSbkH2eR2fsyUM:&docid=-Z9zlbeWTdNxTM&ei=smjCVp30BcT1UpzEoLgJ&tbm=isch&client=gmail&ved=0ahUKEwidlZ6Q__rKAhXEuhQKHRwiCJc4yAEQMwggKB0wHQ
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Aan de slag met uw iPad 

Op een iPad kunt u foto’s bekijken, de krant lezen, puzzelen, mail versturen , tv kijken 

en nog veel meer. U kunt een iPad herkennen aan het appeltje dat op de achterkant van 

uw tablet staat. Hebt u een iPad of wilt u er één kopen en leren ermee te werken? Dan is 

deze beginnersworkshop handig en leerzaam voor u! Meldt u snel aan, want er is maar 

een beperkt aantal plaatsen.  

Vrijdag 4 mrt van 10:00-12:00 uur, € 7,50/€ 10,- (niet-leden)  

de Bibliotheek Zandvoort 

 

Aan de slag met uw iPad; workshop voor gevorderden 

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die de workshop Aan de 

slag met uw iPad voor beginners heeft gevolgd of al ervaring met 

de iPad heeft en meer erover wil weten. Het gebruik van e-mail 

en het lezen van e-books zijn onderwerpen die aan bod komen. 

Ook krijgt u tips en trucs en meer inzicht in de standaard apps. 

Neem uw iPad met geïnstalleerd e-mailadres, uw Apple ID en 

wachtwoord mee. Meldt u snel aan, want vol=vol.  

Vrijdag 11 mrt van 13:30–15:30 uur, € 7,50/€ 10,- (niet-leden)  

de Bibliotheek Zandvoort 

 

Twee burgemeesters lezen voor in de bieb 

Komt u luisteren (met uw kleinkind) naar burgemeester Niek Meijer én de 

kinderburgemeester? Beiden lezen op Wonderlijke Woensdag voor aan peuters en 

kleuters ter gelegenheid van de Kids Adventure Week. 

Woensdag 2 mrt van 10:00–10:30 uur, gratis  

de Bibliotheek Zandvoort | Peuters en kleuters 

 

Augmented Reality en 3D-printen 

Heeft een dinosaurus ooit uit uw hand gegeten? Hebt u wel eens 

met een maanvoertuig over het maanoppervlak gereden? U kunt 

het nu zelf ervaren! Deze activiteit wordt georganiseerd in het 

kader van de Kids Adventure Week. (Klein)kinderen vanaf 8 jaar 

zijn ook welkom. 

Dinsdag 1 mrt van 15:00–17:00 uur, gratis  

de Bibliotheek Zandvoort  

 

Boektitels van Genie Does 

 

Katie FForde. Iets ouds en iets blauws 

Drie jonge vrouwen met verschillende achtergronden zetten samen een 

bedrijf op waarbij ze jonge paren helpen bij het organiseren van hun 

trouwdag. Maar hoe zit het met hun eigen liefdesleven? Tegen de 

achtergrond van een idyllisch Engels dorp weet Katie Fforde weer een 

heerlijk romantisch verhaal te schetsen.  

 

 

Eve Chase. Het huis op de heuvel 

Cornwall eind jaren zestig. Amber verblijft de zomervakanties met haar 

ouders, broers en zusjes in het prachtige landhuis Pencraw Hall. Als haar 

moeder komt te overlijden bij een ongeluk verandert het leven van Amber 

op dramatische wijze. Dertig jaar later zijn Lorna Smith en haar verloofde 

op zoek naar een perfecte trouwlocatie. Ze belanden bij Pencraw Hall. 

Vooral Lorna is erg gegrepen door de sfeer van het landhuis en is 

nieuwsgierig naar de geschiedenis van de vroegere bewoners. Een boek 

met spanning en romantiek. Het debuut van de Britse schrijfster Eve Chase. Ik kijk uit 

naar haar 2e boek. 


