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Nieuwsbrief  

     april 2016  

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering / afscheid voorzitter 

 

 

Op dinsdag 12 april, aanvang 14.00 uur, legt het bestuur in theater De Krocht 

verantwoording af over een jaar lang besturen en organiseren. Wij werden daarbij 

gesteund door ruim 55 vrijwilligers, die in een grote mate van zelfstandigheid en  

zeer gemotiveerd voor een gevarieerd aanbod van activiteiten zorgden.  

 

In nieuwsbrieven, advertenties, folders en een website hielden wij u het afgelopen  

jaar op de hoogte. Vandaag ontvangt u weer een dikke nieuwsbrief die u, naast de  

actuele activiteiten, informatie verschaft voor de komende  

algemene ledenvergadering.  

 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, schroom dan niet  

uw vragen op 12 april aan het bestuur te stellen. Om de vergadering vlot te laten  

verlopen verzoeken wij u wel uw vragen vooraf schriftelijk bij ondergetekende in  

te dienen.  

 

Tijdens de vergadering blikken wij niet alleen terug op de bereikte resultaten,  

maar gaan wij ook de doelen, die het bestuur de komende tijd voor ogen heeft,  

met u bespreken. Het belooft een interessante vergadering te worden. 

 

Net als voorgaande jaren rekenen wij op een grote opkomst en met ons  

ledenaantal van 650 gaat dit zeker lukken! 

 

Tot slot delen wij u mee, dat wij aansluitend aan de vergadering (vanaf 16.00 uur), 

eveneens in De Krocht, op gepaste wijze afscheid zullen nemen van onze  

voorzitter, Fred Kroonsberg. Uw aanwezigheid op de receptie wordt zeer op prijs  

gesteld.   

 

Namens het bestuur 

 

Yvonne Verhoeven, 

secretaris 

 

 

 

Vanaf pagina 8 alle 

gegevens voor de 

algemene 

ledenvergadering op 

12 april  2016 
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Zaterdag 27 februari zijn 20 leden van onze vereniging naar het piano concert van  

Wibi Soerjadi in de Oude Kerk te Heemstede geweest. Er was geen programma en de te 

spelen stukken werden door hem zelf ingeleid. Ook zei hij zeer tevreden te zijn over de 

akoestiek en dat hij met veel plezier speelde. 

Het was een prachtig concert en in de bomvolle, uitverkochte kerk was Wibi op z’n 

opperbest. Het geweldige applaus was zeker op zijn plaats. We hebben genoten! 

Na de toegift werden de auto’s gehaald - die soms ver weg geparkeerd stonden - en zijn 

de meerijders weer veilig thuis gebracht. Dank aan alle chauffeuses. 

Wies de Jong  

 

 

Zaterdag 9 april komt de Portugese Fado zanger 

    

               FERNANDO LAMAEIRINHAS 

 

om 20.15 uur in de Oude Kerk, Wilhelminaplein te 

Heemstede. Vorig jaar vierde hij zijn 50 jarige 

muziekjubileum. Voor het eerst in zijn carrière gaat hij 

solo en in “een Fado voor mijn Vader” vertelt en bezingt 

hij zijn levensloop, waarin zijn familiegeschiedenis en zijn 

muzikale geschiedenis onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Over zijn geluk, verdriet en de Portugese 

zon. 

 

Een entreekaartje kost € 20,- en is inclusief administratiekosten en een drankje in de 

pauze in de Pauwenhof. Er zijn geen vaste plaatsen. 

U kunt zich opgeven tot zondag 3 april bij Wies de Jong, telefoon 571 51 64 

(antwoordapparaat staat aan) of – heel graag – via email: wiesdejong@casema.nl 

Wilt u aangeven als u vervoer nodig heeft? Bijkomende kosten zijn € 2,-, te betalen aan 

degene die rijdt.  

Betaling op giro NL38 INGB 000 1010755 t.n.v. W. de Jong. 

Hartelijke theatergroeten van Ursula en Wies 

 

 

Donderdag 19 mei is de geplande datum voor de modeshow. De exacte begintijd staat 

in de volgende nieuwsbrief vermeld. De entree is gratis, maar in verband met het aantal 

zitplaatsen moet u zich wel aanmelden. Er is een kleine verloting, waarvoor u gratis een 

lot ontvangt bij binnenkomst. De consumpties, die u gebruikt, zijn uiteraard voor eigen 

rekening. U kunt bij Jorg en Nelly Scholtes met uw pinpas betalen. Alle voor u belangrijke 

gegevens omtrent aanvangstijd, telefoonnummers en mail adressen vindt u in de volgende 

nieuwsbrief. Voelt u er iets voor ons team van ‘mannequins’ te komen versterken, we 

kunnen nog aanvulling gebruiken.  

Telefoon 023 – 571 75 22 of klaasjearmbrust@gmail.com 

Tot in de volgende nieuwsbrief, Klaasje Armbrust 

 

 

Waar aten we? 

De dag na de bingo, op 17 februari jl., was het bij Amazing Asia volle bak. Geen enkele 

plaats over. Dat was de volgende avond, donderdag 18 februari anders. Toen waren er  

36 mensen aanwezig. In totaal hebben we echter ons normale gemiddelde van 90 mensen 

wel gehaald. Zoals we gewend zijn bij meneer Simon werd het eten aangeboden in 

buffetvorm. Twee mensen achter de bakken om op te scheppen. Het werkte perfect. 

Niemand is iets te kort gekomen. Het smaakte voortreffelijk. Een toetje met gebakken 

banaan, ijs en slagroom completeerde het geheel. Amazing Asia heeft hiermee wederom 

een goede reclame gemaakt voor zijn restaurant.  

Klaasje Armbrust 

mailto:klassjearmbrust@gmail.com
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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 

 

 

Nordic walking 

Op dinsdag om 11.15 uur onder leiding van Marike Kramer, een 

gecertificeerde vakkracht. Betaling per periode, circa € 3,- per keer.  

Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.  

Voor informatie: Jan Wassenaar 023 - 571 28 61 

 

 

 Fietsen  

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 – 571 70 30 

 

 

 

Website:      www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

 

Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

 

De nieuwsbrief over mei wordt bezorgd van vrijdag 29 april tot en met  

maandag 2 mei 

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
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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOv8G1t7jLAhXJd5oKHSttDrMQjRwIBw&url=http://singleactiviteiten.ning.com/forum/topics/klein-fietsrondje-zondag-28-juni-vanuit-amersfoort/showLastReply&psig=AFQjCNHA9jqJnp0U7C1Pbg4cq8ttcLOtNQ&ust=1457778734249799
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Op 5 april 2016 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor 

PUBLIEKE WERKEN 

met Gijs Scholten van Aschat, Jacob Derwig & Rifka Lodeizen. 

 

1888. Een vioolbouwer, Vedder, moet het veld ruimen 

als zijn huisje, gelegen tegenover het net opgeleverde 

Centraal Station van Amsterdam, moet wijken voor 

het geplande Victoria Hotel. Zijn neef Anijs, apotheker te 

Hoogeveen heeft zich door ongeoorloofd medisch 

handelen in de nesten gewerkt en zoekt een uitweg, 

voor zichzelf, maar ook voor een groep arme turfstekers die 

hij een toekomst in Amerika belooft. Bevlogen – of is het 

hoogmoed? – beramen de twee een plan om het onderste 

uit de kan te halen. Met tragische gevolgen.  

 

  

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 de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor 

iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 

 

 

Uit eten 

Waar?  Café Neuf, Haltestraat 25 in Zandvoort 

Wanneer?  Op dinsdag 19 april en  

donderdag 21 april   

Menu: Duitse biefstuk met snijbonen of  

  scholfilet met peterselie-roomsaus 

geserveerd met aardappelgratin en toe 

een coupe Neuf (vanille ijs met 

boerenjongens, advocaat en slagroom) 

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

 

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom. Aanmelden tot 16 april 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  

 

 
Jeroen Bosch tentoonstelling. Uiteindelijk is het gelukt kaarten te bemachtigen voor  

donderdag 28 april. We kunnen terecht tussen 14 en 15 uur. Degenen die zich hebben  

opgegeven krijgen half april bericht over de vertrektijd van de trein, e.d. Jan Wassenaar  

 

 

Nieuwe leden 

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

de heer M.S. van den Boogaard, de heer M. ter Braake, mevrouw J. de Kort,  

mevrouw T. de Vries–Hollestelle, de heer A.G.M. Schoe en mevrouw R. Schoe–Bol. 

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Na ziekenhuis, revalidatie… 

  

 
 
 

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 650 leden OMZIEN NAAR ELKAAR. 

Voor informatie: Wies de Jong 023 – 571 51 64 (ingeval het antwoordapparaat aan staat  

a.u.b. uw naam en telefoonnummer inspreken) of Ferko van Ancum 023 – 571 52 68. 

 

 

Agenda:  

zaterdag   9 april Fado zanger Fernando 

Lamaeirinhas in Heemstede 

dinsdag 12 april Algemene ledenvergadering in  

De Krocht 

donderdag 14 april Dagtocht kastelenroute 

dinsdag en donderdag 19 en 21 april Uit eten bij Café Neuf in Zandvoort 

vrijdag 22 april Rondleiding in de bibliotheek 

zaterdag 23 april Bijwonen bloemencorso 

dinsdag 26 april Presentatie 5-daagse reis  

Kent en Londen voor deelnemers 

aan de reis 

donderdag 28 april Jeroen Bosch tentoonstelling 

donderdag   5 mei Bevrijdingsbingo in  

De Krocht 

donderdag 19 mei Modeshow in De Krocht 

dinsdag t/m zaterdag 21 t/m 25 juni 5-daagse reis Luxemburg-Stad 

donderdag t/m maandag   8 t/m 12 september 5-daagse reis Kent en Londen 

 
 

Bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, kunt u op vrijdag 1 april tussen 14 -16 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, tel. 5740330 of email: 

n.lindeboom@pluspuntzandvoort.nl. 
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Bij Steunpunt OOK Zandvoort is er elke eerste dinsdag van de maand, in samenwerking 

SeniorWeb Haarlem en het Cursusbureau van Pluspunt, van 10 tot 12 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. 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 5 april is: ‘Tablet of Smartphone kopen’.  

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op onze 

website  www.ookzandvoort.nl of bij de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55 Zandvoort, 

tel. 5740330. 

 

 

Ruilwinkel en Breikunstenaars samen sterk voor het goede doel! 

De Breikunstenaars van OOK Zandvoort verkopen vanaf nu hun prachtige en unieke 

breisels in de Ruilwinkel van Sinkel in Jupiter Plaza. De Breikunstenaars breien elke 

dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur bij OOK Zandvoort: samen breien of haken, van 

elkaar leren en gezelligheid zijn het motto. Deelname aan de club is gratis; er wordt 

namelijk gebreid voor het goede doel. Dit keer wordt er gespaard voor een nieuwe 

lichtkrant voor de Reddingsbrigade post Zuid (post Noord heeft er vorig jaar een gekregen 

van de Breikunstenaars). Bent u op zoek naar een bijzonder cadeau voor een leuke prijs 

en wilt u tevens het goede doel steunen? Kom dan snel eens een kijkje nemen in de 

Ruilwinkel. De openingstijden zijn op woensdag, donderdag en zondag van 12 tot 16 uur 

en op vrijdag en zaterdag van 11 tot 16 uur.  

 

 

Nabestaandengroep bij OOK Zandvoort 

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

pakken. In de nabestaandengroep 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 4 april 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. 

 

 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag kunt u bij OOK Samen van 13.30 tot 16.00 uur 

deelnemen aan spelletjes en creatieve activiteiten. U hoeft zich niet van tevoren op te 

geven: loop gewoon eens bij ons binnen en doe mee. Onze beroepskracht en vrijwilligers 

staan klaar om u hartelijk te ontvangen. De kosten zijn € 3,50 per keer inclusief een kopje 

koffie of thee en een koekje. De creatieve agenda voor de maand april: 

Donderdagmiddag = Collage maken. 

Een collage maken begint met knippen en plakken. Vervolgens bedenken we het thema 

van de collage; dat kan van alles zijn: een mooie herinnering, een wens, een hobby, een 

favoriet vakantieland, of iets abstracts. Wat men ook als thema kiest, tijdens het maken 

van de collage zul je zien dat er door de plaatjes heen een verhaal in zit: jouw verhaal.... 

Dinsdagmiddag = Potjes opleuken. 

We gaan saaie potjes en flesjes, rijp voor de glasbak, in een nieuw jasje steken! Van iets 

lelijks wat moois maken is toch geweldig om te doen! Een beetje kleuren, plakken en 

pimpen en je hebt weer een leuke nieuwe decoratie voor in huis en zelfgemaakt, wat is er 

leuker? Je zult versteld staan van je eigen creativiteit! 

Ook op zondag kunt u meedoen met OOK Samen: elke eerste, derde en vierde zondag van 

de maand van 10.30 tot 15.30 uur. De kosten voor de zondag bedragen € 9,- dit is 

inclusief de maaltijd, spelletjes doen en deelnemen aan de creatieve activiteiten. Speciaal 

voor OOK Samen rijdt de Belbus ook op deze zondagen. Meer informatie vindt u op 

www.ookzandvoort.nl  
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Naar buiten: vier het voorjaar! 

Als u ’s ochtends de vogeltjes vroeger hoort fluiten, het daglicht weer eerder ziet, de 

kriebels krijgt om het huis netjes aan kant te (laten) maken, dan is het voorjaar. Het geurt 

naar lente! De met liefde geplante bolletjes zijn uitgekomen tot prachtig rode tulpen. De 

narcissen blazen met hun gele trompetten hun eigen parfum weg. Uw tuin of balkon 

omgetoverd tot een paradijselijke plek waar u de komende maanden weer heerlijk van 

kunt genieten. 

En verderop. Het strand met de strandtenten, waar de bleke neusjes de eerste 

zonnestralen koesteren op de aangeveegde terrassen. De zee met haar surfers op 

aanrollende golven en de prikkelende lucht die onze longen weer heerlijk ‘schoonmaakt’.  

Naar buiten! Een wandeling door de duinen en al die lieve pootafdrukken zien in het 

geelgrijze zand. Een ‘guitig’ visje verschalken op het plein voor het gemeentehuis en 

luisteren naar de laatste verhalen uit Zandvoort.  

 

Verhalen?  

Kunt u daar niet genoeg van krijgen dan heeft Genie Does weer de mooiste titels voor u 

uitgelicht uit de collectie van de Bibliotheek Zandvoort. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Alicia Gescinska. Een soort van liefde 

 Een boek over twee vrouwen, de psychologe Elisabeth en de studente 

Anna. Hun verhalen worden afzonderlijk verteld maar naarmate het  

boek vordert raken ze steeds meer met elkaar vervlochten. Verhalen 

over verschillende soorten liefde. De liefde van Elisabeth voor haar 

overleden vader met wie ze eigenlijk niet zoveel contact had en wiens 

huis ze moet leeghalen. En de liefde van Anna voor de veertig jaar 

oudere professor Raymond Vernon. Een boek waarin personen en 

sferen zo goed zijn beschreven dat je ze haast kunt voelen en ruiken. 

Een topper en zeer geschikt voor leesclubs. 

 

Marcia Willett. Brieven uit het verleden 

Broer en zus Ed en Billa wonen in een prachtig huis op het platteland 

van Cornwall. Op jonge leeftijd verloren ze hun vader waarna hun 

moeder hertrouwde met een zeer manipulatieve man. Niet alleen hij  

was manipulatief maar ook zijn zoon Tristan. Hun onbezorgde prettige 

jeugd was opeens voorbij. Op een dag verdwijnt Tristan plotseling met 

zijn vader en horen ze niks meer van ze. Tot Ed en Billa 50 jaar later 

opeens ansichtkaarten van Tristan ontvangen. Dit brengt veel pijnlijke 

herinneringen boven. Wat wil Tristan opeens van ze? 

 

Peter Gardos. Ochtendkoorts 

Auteur Peter Gardos kreeg vlak na de dood van zijn vader een stapel 

brieven. Correspondentie tussen zijn vader en moeder toen ze allebei 

vlak na de Tweede Wereldoorlog in een vluchtelingenkamp zaten. De 

inspiratiebron voor deze roman. Na Bergen-Belsen overleefd te hebben 

wordt de Hongaarse Miklos overgebracht naar een vluchtelingenkamp  

in Zweden. Daar krijgt hij te horen dat hij door tbc nog maar 6 

maanden te leven heeft. Miklos wil voordat hij sterft nog graag 

trouwen. Hij schrijft 117 vrouwen aan die net als hij naar Zweden zijn 

overgebracht. Veel dames reageren maar Lili valt hem het meest op. 

Met haar blijft hij schrijven. Een mooi, waar gebeurd liefdesverhaal.  

 

Wilt u de bibliotheek eens met eigen ogen bekijken en zien wat wij te bieden hebben?  

Dan nodig ik u van harte uit in de Zandvoortse bibliotheek voor een lekker kopje koffie 

of thee in het leescafé met aansluitend een rondleiding. U bent welkom op vrijdag  

22 april vanaf 15 uur. Marijke van Diemen, relatiemanager Bibliotheek Zandvoort.  

U kunt zich aanmelden bij Yvonne Verhoeven, telefoon 06 – 51 28 91 13.  
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Bevrijdingsbingo 

Vorig jaar hebben wij voor het eerst samengewerkt tijdens de bevrijdingsbingo op 5 mei  

met de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. 

Ook dit jaar gaan wij op donderdag 5 mei gezamenlijk de bevrijdingsbingo verzorgen. 

In aanloop naar 5 mei zal er in de Zandvoortse Courant een bericht verschijnen hoe u  

een toegangskaart voor deze bingo kunt bemachtigen en hoe u op deze dag gebruik  

kunt maken van de Belbus. 

 

 

Mededelingen over de algemene ledenvergadering 2016 

In deze nieuwsbrief treft u alle documenten aan die horen bij de verantwoording op de  

algemene ledenvergadering op dinsdag 12 april. Wij adviseren u om deze nieuwsbrief mee  

te nemen, dan heeft u alles bij de hand.  

 

Bijgevoegd hebben wij: de agenda, notulen van de algemene ledenvergadering van  

14 april 2015, verlies- & winstrekening 2015, begroting 2016 en het jaaroverzicht  

activiteiten 2015.  

 

Onze statuten, het Huishoudelijk Reglement en beleidsplan kunt u vinden op onze website 

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Heeft u geen internet en wilt u bovenstaande documenten inzien, neem dan contact op  

met Yvonne Verhoeven, telefoon 06 – 51 28 91 13. Zij zorgt er voor dat u deze krijgt.  

 

Als u vragen heeft, graag deze vóór 7 april aanstaande mailen naar  

verhoevenyvonne@gmail.com of telefonisch doorgeven aan onze secretaris. Zo kunnen wij  

de vergadering vlot en efficiënt laten verlopen.  

 

Onze leden: 

Onze vereniging heeft het afgelopen jaar succesvol geopereerd. Startten wij op  

1 januari 2015 nog met 604 leden op 31 december 2015 telde onze vereniging 659 leden. 

 

Onze leden voor het leven: Truus van der Voort en mevrouw V.A. Castien-Goudriaan. 

 

In 2015 zijn 10 nieuwsbrieven bij de leden thuis bezorgd en heeft het bestuur 12 keer 

vergaderd. 

 

In 2015 is door vrijwilligers van Omzien naar elkaar met 136 leden telefonisch of per  

mail contact geweest en met 450 leden persoonlijk; 

er zijn 665 huis- en ziekenhuisbezoeken afgelegd; 

332 kaarten geschreven en bezorgd bij jarigen, zieken, nabestaanden, enz.; 

9 keer is een crematie/begrafenis bijgewoond; 

11 condoleancekaarten zijn verstuurd en 1 keer is de hele begrafenis geregeld;  

650 leden hebben een kerstkaart ontvangen en 

193 leden zijn met particuliere auto’s naar activiteiten als uit eten, theater en bingo  

vervoerd.  

 

Samenvatting van onze activiteiten in 2015 

Bij de volgende activiteiten – in willekeurige volgorde - waren ruim 55 vrijwilligers actief: 

zwemmen, bridgen, klaverjassen, Nordic walking, ‘stevig’ wandelen, biljarten, modeshow,  

high tea, gezellige - en informatiebijeenkomsten, bingo, golfen, Jeu de Boules, dagtochten, 

culturele - en busreis, uit eten, fietstochten, leeskring, theatervoorstellingen,  

museumbezoeken, stadswandelingen en zingen bij het Koor voor Anker.  

 

 

mailto:verhoevenyvonne@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoo8X6-sLLAhUjSJoKHVVdDcQQjRwIBw&url=http://www.yellowtipi.nl/bevrijdingsdag-festivals&psig=AFQjCNFgVZNoyDO9fMXkHMYkPhze0W7vEQ&ust=1458140508181305
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Agenda algemene ledenvergadering op dinsdag 12 april 

 

in theater De Krocht om 14.00 uur 

 

 

 

 

1. Opening 

 

 

2. Mededelingen 

 

 

3. Goedkeuring agenda  

 

 

4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 14 april 2015 

 

 

5. Behaalde resultaten in 2015 

Overzicht bestuurswerk 

Ledenwerving/-bestand 

Overzicht activiteiten  

 

 

6. Financiën                                                                                                                                                                    

Verslag kascommissie  

Verlies- & winstrekening 2015                                                                                                                            

Begroting 2016 

 

 

7. PAUZE 

 

 

8. Verkiezing kascommissie 

Aftredend is Fini van der Meulen 

Ben Kemmer is met ingang van 1 januari 2016 afgetreden 

Benoemingsvoorstel: Jan Kreijger, Liesbeth Beelen en als reserve Truus van der Voort 

 

 

9. Bestuursmutaties 

Aftredend en niet herkiesbaar Fred Kroonsberg 

Benoemingsvoorstel voor de bestuursfunctie plaatsvervangend penningmeester:  

Olga Poots 

 

 

10. Doelen 2016-2017 

 

 

11. Rondvraag  

 

 

12. Sluiting om 16.00 uur 
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Notulen algemene ledenvergadering van De Seniorenvereniging Zandvoort 

(DSVZ) op 14 april 2015 in De Krocht te Zandvoort 

 

Aanwezig: 55 leden. 4 Leden hebben zich bij het secretariaat afgemeld.  

 

De vergadering wordt voorgezeten door Fred Kroonsberg. 

 

1.  Opening 

Fred opent om 14.05 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de  

3e ledenvergadering van DSVZ. In het kort stelt hij de bestuursleden achter de tafel en 

zichzelf voor: 

 

Els Kuijper    bestuursassistent/ledenadministrateur; 

Yvonne Verhoeven   secretaris; 

Jan Wassenaar   penningmeester; 

Gerard Kuijper   vicevoorzitter; 

Jan Hollander   bestuurslid algemeen (lid van de WMO-raad); 

Fred Kroonsberg   voorzitter. 

 

2. Mededelingen  

Fred legt in het kort de vergaderregels uit en deelt mee, dat de agenda en notulen van de 

vorige jaarvergadering in de nieuwsbrief waren opgenomen.  

Yvonne deelt mee, dat Wil Hilbers bij het secretariaat een vraag heeft ingediend, die bij de 

rondvraag zal worden beantwoord.  

Vervolgens vraagt Fred de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor de leden, 

die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.  

 

3. Goedkeuring agenda 

De leden gaan akkoord met de agenda. 

 

4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 15 april 2014 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Yvonne voor de verslaglegging. 

 

5. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement 

Het reglement wordt goedgekeurd. 

 

6. Behaalde resultaten in 2014 

Fred geeft een overzicht van het bestuurs- en vrijwilligerswerk in 2014: het 

secretariaat is overgedragen, de organisatie van busreizen is in andere handen gekomen, 

nieuwe activiteiten zijn opgestart, waaronder ‘biljarten’, de ledenwerfactie naar 600 leden, 

voor het zwemmen is een nieuwe regeling gekomen en de klaverjassers zijn verhuisd.  

 

Els neemt het stokje van Fred over en licht toe wat een ledenadministrateur/ 

bestuursassistent doet: persoonsgegevens in een computersysteem invoeren en in 

mappen archiveren, adreswijzigingen van leden verwerken, contributiebetalingen 

bijhouden en sinds 2015 incasso-opdrachten in de computer invoeren, ledenpassen 

maken, wijken samenstellen voor de bezorgers van de nieuwsbrief en leden werven. 

 

Op het grote scherm toont Els twee overzichtjes, te weten: 

 

Aantal leden in 2014 

1 januari   520 

28 november   600 

31 december  604 
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Onze leden per leeftijdsgroep 

95 t/m 104 jaar      5 

85 t/m   94 jaar  121 

75 t/m   84 jaar               225 

65 t/m   74 jaar  200 

55 t/m   64 jaar    41 

45 t/m   54 jaar      3 

Leeftijd onbekend      9 

 

Els eindigt haar verhaal met een sheet waarop onze mooie, nieuwe ledenpas wordt 

getoond. Vervolgens neemt Gerard het woord en deelt mee, dat het bestuur in 2014 10 

keer heeft vergaderd. Verder geeft hij aan, dat het bestuur niet zonder vrijwilligers kan 

en licht hij toe wat een vrijwilliger bij onze vereniging zo al doet. Hij noemt als voorbeeld 

een vrijwilliger die maandelijks in een bepaalde wijk van Zandvoort de nieuwsbrieven bij 

de leden thuis bezorgd en een vrijwilliger die dagtochten organiseert. Onze vrijwilligers 

zijn de oren en ogen van het bestuur en mocht er bij een activiteit een probleem zijn dan 

springt het bestuur in. Hij eindigt met de woorden ‘wij kunnen niet buiten onze 

vrijwilligers’. Waarop Klaasje Armbrust vanuit de zaal roept ‘een vereniging kan niet 

zonder vrijwilligers, maar ook niet zonder bestuur!’.   

 

Vervolgens wordt aan alle vrijwilligers als aardigheid een tweetal oranje tulpen uitgereikt.  

 

Jan H neemt het woord en deelt mee, dat hij in 2014 met regelmaat vergaderingen van de 

WMO-raad heeft bijgewoond om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in verband 

met de overgang van diverse wetten en regelgeving naar de gemeente, zoals de  

Wet Middelen & Ondersteuning en Participatie & Jeugdwet. Het gevolg van de overgang is 

dat er veel op de gemeente afkomt om belanghebbenden (uitkeringsgerechtigden die 

afhankelijk zijn van zorg) per 1 januari 2015 op juiste wijze te kunnen bedienen én op de 

juiste, juridische wijze over te gaan naar de voor hen zeer veranderlijke zorgverlening, 

waarbij veel Zandvoortse ambtenaren naar de gemeente Haarlem gaan.  

U bent in het afgelopen verenigingsjaar op de hoogte gehouden van de verandering per  

1 januari 2015 door middel van het organiseren van een informatiemiddag in De Krocht 

met wethouder Bluijs, met de nieuwsbrief en via de media. 

  

Naar aanleiding van het in de nieuwsbrief geplaatste ‘overzicht activiteiten 2014’ deelt 

Yvonne mee, dat de nieuwe activiteiten ‘stevig’ wandelen en de modeshow zeer succesvol 

waren en dit jaar een vervolg zullen krijgen. Fred voegt hieraan toe verheugd te zijn dat in 

2015 met de activiteit ‘biljarten’ wordt gestart. Verder zijn er geen op-/aanmerkingen op 

het activiteitenverslag. 

  

Het afgelopen jaar is de nieuwsbrief maar 9 keer verschenen. Yvonne belooft, dat de 

leden in 2015 weer als vanouds 10 keer de nieuwsbrief zullen ontvangen.  

          

7. Financiën 

Verslag kascommissie  

Corrie Vleeshouwers, met bericht van verhindering afwezig, heeft het secretariaat per mail 

laten weten, dat Fini van der Meulen en zij de financiële administratie van de vereniging 

hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden.  

Fini leest in de vergadering onderstaande verklaring van de kascommissie voor: 

“Ondergetekenden verklaren in hun functie als kascontrolecommissie van  

De Seniorenvereniging Zandvoort de financiële administratie over het boekjaar 2014 te 

hebben gecontroleerd. Op grond van deze controle zijn zij van oordeel dat alle uitgaven en 

inkomsten door bescheiden waren gedekt en in het vermelde saldo aanwezig was. Daarom 

adviseren wij om het bestuur te dechargeren voor het over 2014 gevoerde beleid.”.  

Fred bedankt de kascommissie voor de verrichte controle. 
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Jaarrekening 2014 

Op de vraag van Jan W aan de leden of er vragen of opmerkingen over de jaarrekening 

2014 zijn, komt geen reactie. Vervolgens wordt de jaarrekening goedgekeurd.   

 

Begroting 2015 

Naar aanleiding van de begroting 2015 merkt Nico Zonneveld op dat hij de begrote post 

‘huur Rode Kruis’ en ‘locatiebijdrage Golf’ voor respectievelijk de bridgers en klaverjassers 

aan de hoge kant vindt. Jan W antwoordt dat er mede om die reden aan de deelnemers 

een bijdrage voor de consumpties wordt gevraagd en dat DSVZ voor de huur van Open 

Golf subsidie van de gemeente ontvangt. Nico blijft het erg veel geld vinden als je het 

afzet tegen het geringe aantal deelnemers aan de activiteit bridgen. Het bestuur zegt toe, 

de ‘levensvatbaarheid’ van de betreffende activiteit te zullen bekijken.  

De begroting 2015 wordt vervolgens door de leden geaccordeerd. 

 

8. Verkiezing kascommissie  

Corrie Vleeshouwers treedt af als lid van de kascommissie. Voorgesteld wordt  

Fini van der Meulen en Ben Kemmer (met bericht van verhindering afwezig) te benoemen. 

Jan Kreijger is bereid de vacature van reserve lid van de kascommissie in te vullen.  

De leden gaan hiermee akkoord. 

 

9. Contributie 2015/2016 

Fred deelt mee, dat vanwege onze weldoeners, de subsidie van de gemeente en het door 

het bestuur zo laag mogelijk houden van de kosten, de contributie voor 2015/2016 

gehandhaafd kan blijven op (minimaal) € 15,- per persoon per jaar. 

 

10. Bestuursmutaties 

Als opvolger van Nico Assendelft, die per 1 januari 2015 is afgetreden, wordt  

Ferko van Ancum voorgedragen. Hij stelt zich in het kort voor. Fred brengt hierna zijn 

voordracht in stemming en wordt de benoeming door de aanwezigen geaccordeerd. 

 

11. Doelen van DSVZ 2015 – 2016 

Fred deelt mee, dat de doelen van het bestuur van DSVZ zijn: 

 Bestuur uitbreiden naar een oneven aantal bestuursleden; 

 Op naar 650 leden of meer; 

 Nieuwe ledenmiddag organiseren; 

 De website professionaliseren; 

 Volgen effecten door een toename van de druk op mantelzorgers; 

 Volgen effecten van het verminderen van het aantal uren huishoudelijke hulp.  

 

12. Rondvraag 

Wil Hilbers vraagt of het mogelijk is dat er contact/overleg gepleegd wordt over de 

evenementenkalender met andere instellingen, bijvoorbeeld met De Zonnebloem, om te 

voorkomen dat op dezelfde dag verschillende uitstapjes zijn, waarvoor bij beide 

organisaties toch de nodige tijd en voorwerk verricht moet worden.  

Fred antwoordt dat hij aan dit punt extra aandacht zal besteden in de bestuursvergadering 

van 16 april aanstaande. Verder merkt hij op dat wij al de samenwerking met andere 

verenigingen zoeken, zoals met de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort voor 

het mede organiseren van de bevrijdingsbingo op 5 mei aanstaande. 

Op de vraag vanuit de zaal of de busreis naar België doorgaat, antwoordt Gerard dat dit 

het geval is. Er zijn nog enkele plaatsen over. Te zijner tijd zal er een informatieochtend 

voor de deelnemers worden georganiseerd.   

  

Fred bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 16.05 uur. 
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Financieel Overzicht  

De Seniorenvereniging 
Zandvoort 2015           

V&W rekening           

            

Omschrijving 

Begroting 

€  

Werkelijk  

€ Omschrijving 

Begroting 

€  

Werkelijk 

€  

            

Contributies                 
    
11.000,00  

    
12.530,00  Dubieuze contributies     1.000,00          -    

Gemeente subsidie voor  
huur 

           
  4.950,00  

    
  4.950,00  

Huur Jeugdhuis 
koor Voor Anker     2.000,00    1.680,00  

Gemeente subsidie voor 

zwemmen 

      

  3.810,00  

       

  3.810,00  

Huur Rode Kruis 

Bridgen en vergaderruimte      3.000,00    2.700,00  

Eigen bijdrage klaverjassers 
   
  1.520,00  

          
     938,00  

Locatiebijdrage Open Golf 
Klaverjassen     3.300,00    2.260,00  

Eigen bijdrage bridgers 

  

     480,00  

      

     574,00  

Huur De Krocht 

Voorlichting en gezellige middagen         600,00       270,00  

Ruusscher Stichting gift       
   
  3.500,00  

       
  3.500,00  Center Parcs zwemkosten      3.060,00    3.469,00  

Giften toegezegd   3.200,00  
      
  3.900,00  Kosten middagen optredens     1.500,00       730,00  

      Voorlichting en gezellige middagen                       4.500,00    3.892,00  

      Vrijwilligers attentie     2.500,00    2.379,00  

      Omzien naar elkaar        500,00       697,00  

      Nieuwsbrieven en drukwerk     3.500,00    3.571,00  

      Bestuurskosten incl. portokosten     1.500,00    1.239,00  

      Promotiekosten        300,00       501,00  

      Advertenties         400,00       911,00  

      Softwareplus / hardware aanschaf        500,00       348,00  

      Bankkosten minus rente        300,00       137,00  

      Diverse algemene kosten        844,00  

      Reservering risicofonds 2015     3.000,00  

      Positief saldo V&W rekening     1.574,00  

Totaal 28.460,00  30.202,00   Totaal  28.460,00  30.202,00  
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Financieel Overzicht DSVZ        

Begroting 2016       

        

Omschrijving 

Inkomsten 

€  Omschrijving 

Uitgaven  

€ 

contributies                 13.000,00  Huur Jeugdhuis koor  1.400,00  

Zandvoort Sociale Dienst   8.400,00  
Huur Rode Kruis 
Bridgen en vergaderruimte   2.750,00  

Eigen bijdrage klaverjassers   1.200,00  
Locatiebijdrage Golf 
Klaverjassen  3.200,00  

Eigen bijdrage bridgers      450,00  
Huur De Krocht 
Voorlichting / gezellige middagen      450,00  

Ruusscher Stichting gift         4.000,00  Center Parcs zwemkosten   3.400,00  

Ruusscher Stichting Ouderendag gift   1.000,00  Kosten middagen optredens     750,00  

    Voorlichting /gezellige middagen                    4.500,00  

    Vrijwilligers attentie  2.500,00  

    Omzien naar elkaar  1.000,00  

    Nieuwsbrieven en drukwerk  3.500,00  

    Bestuurskosten incl. portokosten  1.500,00  

    Promotiekosten  1.000,00  

    Advertenties      500,00  

    Softwareplus / hardware aanschaf     300,00  

    Bankkosten minus rente     300,00  

    Ouderendag Bloemencorso  1.000,00  

        

        

        

        

Totaal 28.050,00   Totaal 28.050,00  

     

 


