Nieuwsbrief
mei 2016

Afscheid.
De Seniorenvereniging Zandvoort kent een lange voorgeschiedenis met een
opbouw, eerst binnen een landelijk ANBO-verband en de laatste jaren als
zelfstandige lokale vereniging.
De keuze om zelfstandig lokaal te gaan opereren is een goede greep gebleken,
dankzij de inzet, het enthousiasme en het vertrouwen van velen.
De kleine en grotere waardevolle bijdragen heeft veel meer opgebracht dan de
optelsom daarvan.
Te kunnen zien en te ervaren hoe leden en vrijwilligers bereikt hebben dat deze
seniorenvereniging een niet meer weg te denken plek in de Zandvoortse
samenleving heeft, is fantastisch.
De grote opkomst op de jaarlijkse ledenvergadering en de daarop volgende
afscheidsreceptie was hartverwarmend.

Beste mensen,
Het was mij een eer om meer dan 5 jaar deze vereniging
voor te kunnen zitten.
Daarvoor dank ik u allen, ik zal er vaak met plezier aan
terugdenken.
Fred Kroonsberg
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Brouwer’s Tours dagtocht op woensdag 1 juni naar Otterlo en Hattem
(let op deze tocht is op woensdag)
We gaan voor 2 x koffie of thee met gebak naar
Otterlo ‘De Waldhoorn’. Bij mooi weer is het
misschien mogelijk om op hun gezellige terras te
vertoeven. Niet te lang, want we moeten verder
omdat we om 12.00 uur verwacht worden aan de
Geldersedijk bij Hattem waar voor ons ‘De Caroline’
klaar ligt voor een ongeveer 4 uur durende
boottocht met koffietafel inclusief soep vooraf.
We varen de ‘Biezenvelden Cruise’ over de IJssel, de biezenvelden van het Zwarte
Meeren en het Ganzendiep.
Dit is een prachtige tocht rond de Mastenbroek polder.
De boot zal een aantal mensen bekend voor komen;
we hebben er in 2015 namelijk ook de ‘Amstel Cruise’
mee gevaren. De
consumpties zijn
voor eigen rekening.
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
Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam u zo
snel mogelijk na ontvangst van de nieuwsbrief op te geven. De sluitingsdatum voor
aanmelden en betalen is 14 mei 2016. Annuleren kan tot één week voor vertrek, daarna
bent u het gehele bedrag verschuldigd.
Aanmelden per mail bij Freny: frenyvaneck@casema.nl of per telefoon bij Tilly:
023 -571 62 65. Ingeval het antwoordapparaat aan staat duidelijk en rustig uw naam,
telefoonnummer, aantal personen en opstaphalte inspreken.
Graag bij één persoon opgeven om verwarring te voorkomen. U krijgt altijd een mailtje
of telefoontje ter bevestiging. Heeft u een bevestiging ontvangen pas daarna betalen!
Aanmelden of afmelden ten alle tijden bij Freny of Tilly.
Opstappen H.I.K. 8.30 uur, Agathakerk 8.35 uur, NS station 8.40 uur, Vomar 8.50 uur,
Van Lennepweg t/o BP 8.55 uur, Shell 9.00 uur, daarna de Bodaan.

Vijf daagse reis Luxemburg – Stad
Er zijn voldoende deelnemers voor de vijf daagse reis naar Luxemburg – Stad van
dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 juni. Op dinsdagochtend 17 mei is er een informatie
bijeenkomst in het Rode Kruis gebouw. Alle deelnemers hebben inmiddels de uitnodiging
voor deze bijeenkomst ontvangen. Gerard en Els Kuijper
Bevrijdingsbingo
De toegangskaarten voor de 55+ bevrijdingsbingo zijn vanaf vrijdag 29 april gratis af te
halen bij Bruna op de Krocht of bij Pluspunt. Per persoon kunt u maximaal 2
toegangskaarten bemachtigen. Omdat wij de 55+ bevrijdingsbingo samen met de
Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort organiseren is er voor deze manier van
verstrekken van de toegangskaarten gekozen, maar vol = vol dus wees er snel bij.
De bingo begint op donderdag 5 mei om 13.30 uur in De Krocht. De Belbus rijdt op
deze dag gratis, maar u dient zich wel vooraf aan te melden op telefoonnummer
06 – 46 45 00 90. Wij hopen u op 5 mei te mogen begroeten.
Els Kuijper
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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 Center
Parcs 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

Pluspunt bestaat 10 jaar en daar mag op gezongen worden! Op vrijdag 20 mei wordt er
samen met de ontmoetingscentra Het Juttershuis en Zandstroom een meezing Festijn
georganiseerd. Onder leiding van een dirigent gaan we zingen. Teksten worden
uitgedeeld. Iedereen is welkom, deelname is gratis. Inloop vanaf 13:30 uur, start om
13:45 uur bij Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55.
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Vrijdag 13 mei viert operazanger,
musicalster en televisiepresentator
Ernst Daniël Smid
de lente in de Stadsschouwburg te Velsen.
Om 20.15 uur begint zijn optreden met
onder andere actrice Anne-Mieke Ruyten
(kinderen geen bezwaar) en met
medewerking van zo’n honderd
amateurzangers van de Velsense
verenigingen Sparkle en Voices. Het
begeleidende orkest staat onder leiding van
Max Smeets.
Op het programma staan bekende
klassiekers uit de musical, film en kleinkunst.
Van “Tulpen uit Amsterdam” via het voorjaar
van Vivaldi naar romantische evergreens als
“Love Story”.
We hebben een klein aantal kaarten in optie kunnen nemen. Een entreekaartje voor dit
geweldige concert kost € 25,50 en is inclusief administratiekosten, garderobe en een
drankje in de pauze. Wilt u aangeven als u vervoer nodig heeft? Bijkomende kosten zijn
€ 4,- te betalen aan degene die rijdt.
U kunt zich opgeven tot zondag 8 mei bij Wies de Jong, telefoon 023-571 51 64
(antwoordapparaat staat aan; graag duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreken) of
via email: wiesdejong@casema.nl
Betaling op giro NL38INGB000 1010755 t.n.v. W. de Jong.
Gaat u mee? Gezellig.
Hartelijke theatergroeten van Ursula en Wies
Zaterdag 9 april waren we met 13 leden van onze DSVZ opnieuw in de Oude Kerk te
Heemstede om te luisteren naar zang en gitaarspel van een charmante man met een
prachtige stem, de Portugees Fernando Lamaerinhas.
In het Nederlands vertelde hij steeds een stukje van zijn leven, onder andere over de
geboorte van zijn dochter waar hij met enthousiasme over sprak en zong. Hij kreeg de
toehoorders diverse keren aan het mee neuriën met diverse refreinen. Wij werden zoals
hij zei: het koor. Iemand die deze muziek nooit eerder had gehoord, vertelde me dat ze
het een bijzondere avond had gevonden. En daar sluit ik me graag bij aan.
Wies de Jong
De laatste avond van dit seizoen is in de Schouwburg te Velsen op vrijdag 13 mei met
Ernst Daniel Smit, zie hierboven.
Pasar Malam in De Krocht op zondagmiddag 20 maart
Een ongewoon druk weekeinde in Zandvoort met overal afgezette wegen om
enthousiaste renners en fietsers ruim baan te geven. Ik zag honderden renners op het
strand. Vandaar met wandelstok langs ‘t station, de Zeestraat, Haltestraat, Krocht met
druk fietsende, dikke bipsen en oorverdovende oppeppende muziek bereikte ik na een
klein uur theater De Krocht waar een druk bezochte bijeenkomst van senioren aan de
thee met spekkoek begon, later zou de grote loempia volgen en nog wat vlees in
pindasaus versiert met kroepoek. De Angklung (Indonesisch muziekinstrument van
bamboe) en zang klonken gezellig. Hartelijk dank voor deze goed verzorgde middag. Ik
heb, en vele anderen met mij, genoten.
Aty Luitwieler Wafelbakker
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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.
Donderdag 19 mei is het dan eindelijk zo ver. Dan zal het
in De Krocht gezellig druk zijn tijdens onze modeshow.
Op 7 april jl. hadden Jorg en Nel een kledingverkoop bij
Pluspunt. Daar ben ik even gaan kijken. Nou ik kan u
verklappen, dat er een verrassende en kleurrijke collectie
kleding in de rekken hing, voor zeer betaalbare prijzen.
Ik kreeg echt de ‘kriebels’ bij het aanschouwen van zo veel en
zo’n grote verscheidenheid oogstrelende damesmode.
Ik hoop dat de heren niet jaloers worden. Onze mannequins zullen met heel veel plezier
een en ander op de ‘catwalk’ naar voren brengen.
Samengevat:
Wanneer? donderdag 19 mei
Waar?
theater De Krocht
Tijd?
aanvang show half 3,
zaal open 2 uur
Entree: gratis, u krijgt bovendien
een gratis lot.
Trekking loterij, na afloop van de
show. Consumpties zijn voor eigen
rekening. Aangekochte kleding kunt u
met uw pinpas betalen.
Vergeet u niet aan te melden in verband met het aantal stoelen, dat klaar gezet moet
worden.
U kunt zich aanmelden bij: Els Kuijper, telefoon 023 – 571 82 05 (tussen 9 en 11 uur op
werkdagen) of per mail els.kuijper@hotmail.com of bij Klaasje Armbrust, telefoon
023 – 571 75 22 of per mail klaasjearmbrust@gmail.com
Tot ziens op 19 mei in De Krocht, Klaasje Armbrust
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Afsluiting seizoen Uit eten
Waar?
In theater De Krocht, Grote Krocht 41 in
Zandvoort
Wanneer?
Op donderdag 2 juni
Menu:
het alom geprezen koud buffet door
Theo Smit: onbeperkt smullen van het buffet;
ijsbuffet als nagerecht en een muntje voor een
consumptie. Overige consumpties zijn voor
eigen rekening. U kunt niet pinnen.
Prijs:
€ 12,50 per persoon, gepast te voldoen bij binnenkomst.
U bent vanaf 16.30 uur van harte welkom. Het buffet is vanaf 17.30 uur geopend.
U kunt zich tot 28 mei aanmelden 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
Waar aten we?
Op woensdag 16 en donderdag 17 maart had ‘de Meester’ alle schooltafeltjes aan
elkaar geschoven om op deze manier voldoende ruimte te creëren voor de senioren, die
kwamen eten. Zo ontstonden er 4 lange tafels, waaraan net plaats was voor 40
personen. De placemats in zwart/wit geprint met klassenfoto’s er op afgedrukt, uit een
grijs verleden, werden gretig bestudeerd. De mensen die geïmporteerd waren naar
Zandvoort, herkenden allen de geijkte klassenfoto’s die een ieder ingeplakt of in een
schoenendoos nog ergens thuis heeft liggen. Beide avonden dus alle stoelen bezet. Een
ieder liet zich de zalm op een bedje van spinaziestamppot of varkenshaas met
champignonsaus en frites, goed smaken. Een eenvoudige pudding, geserveerd in een
limonadeglas completeerde deze maaltijd. Iedereen merkte wel dat de oude
schoolstoelen niet zo comfortabel zaten. Toen wij in onze jonge jaren daar dagelijks een
groot deel van de dag op doorbrachten, is ons dat totaal niet op gevallen. Ja, ja, we
worden oud! Onze leeftijd gaat een grote rol spelen. Na dit etentje, nog 2 etentjes te
gaan, dan gaan we de zomer ‘stop’ in.
Klaasje Armbrust
Elke dinsdagmiddag van 13:30 tot 14:30 uur kunt u meedoen aan zitdans-lessen
gegeven door Els Bruyns. Zitdansen is zittend op een stoel bewegen op vrolijke muziek.
Het is geschikt voor iedereen die van dansen en van gezelligheid houdt. De docente
houdt rekening met wat u kan. Zij zal langzaam de oefeningen en bewegingen iets
opvoeren zodat u toewerkt naar een betere conditie. Het doel is vooral samen veel
plezier maken. Meedoen kan voor € 2,50. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om een
kopje koffie te blijven drinken en om mee te doen aan een spelletje of een creatieve
activiteit bij OOK Samen. Flemingstraat 55. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bij gekomen, te weten:
mevrouw S.P. Beijer, mevrouw M. Molenaar, de heer F.C. Schilpzand, de heer
C.S. Schilpzand, mevrouw D.J.C. Schmidt–van der Elst en mevrouw C.W. Steffan.
Deze leden heten wij van harte welkom. Els Kuijper, ledenadministrateur

Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
Secretariaat: Yvonne Verhoeven, 06 – 51 28 91 13 en/of verhoevenyvonne@gmail.com
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Goede start van Brouwer’s Tours dagtochten; 1e van 2016 de ‘Kastelenroute’ op
donderdag 14 april. Voor het eerst een 60 persoonsbus volledig bezet. Nadat iedereen
was opgehaald gingen we op weg. De Zandvoortselaan toonde zijn mooie ontluikende
vele kleuren groen van bomen en struiken én met het zonnetje was het een vrolijke
start. Door de afstand vertrokken we rechtstreeks naar het koffie adres. Om half tien
toch nog even een file; stilstaan en langzaam rijden. Het bleek door het ritsen van een
naastgelegen weg te zijn ontstaan, daarna konden we gewoon doorrijden. Op naar de
koffie in Maarsbergen; in de museumboerderij De Weistaar, een mooie locatie. Hier was
ook een winkeltje gevestigd met streekproducten als boerenkazen, boerenjongens &
meisjes, marmelades en honing in verschillende smaken, theedoeken, enz. Ook
verkochten zij er hele leuke koeienkaarten voor verschillende gelegenheden. Ik heb er
een met ‘verhuisd’ er op gekocht voor onze chauffeur Peter v.d. Mark en zijn vrouw Ria,
die net verhuisd zijn. De kaart namens Freny, Tilly en alle dagtochtgasten werd door
Peter zeer gewaardeerd; hij vond hem enig. Hierna heeft Peter ons mee genomen voor
een tocht naar de Utrechtse Heuvelrug met meertjes van smeltwater, langs de
Pyramide van Austerlitz, Paleis Soestdijk en Drakensteyn, naar Baarn langs het kerkje en
de begraafplaats van Prins Johan Friso. Vanuit de bus konden we het zeer eenvoudige
graf bekijken. De verzorger kwam naar onze bus en vertelde dat het elf maanden heeft
geduurd voor dat de steen is geplaatst; er lagen mooie witte bloemen op. Daarna naar
Leersum naar Restaurant Darthuizen voor een voortreffelijke warme lunch. Met een
gevulde maag en gids Herman, deze begeleidde ons zeer enthousiast door het gebied ten
zuiden van de snelweg van Driebergen naar Amerongen en ten noorden van het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Hier liggen veel kastelen, die we door de tijd van het
jaar met nog kale bomen, konden bekijken. Een buitenplaats, boerderij met bijgebouwen
met daklijsten en raam- en deursponningen, geschilderd in eigeel. Zo was goed te zien
wat bij elkaar hoorde. Het kasteel Sterkenburg van 1196 is nu een Bed & Breakfast en
wordt beheerd door familie Van Helsdingen voor € 189,- tot € 259,- per nacht, kasteel
Zuilenstein van 1381 wordt bewoond door familie Aldenburg Bentinck, kasteel
Leeuwenburg van 1657 door familie De Beaufort, kasteel Lunenburg van 1339 door
familie Fentener van Vlissingen, kasteel Sanderburg van 1391 door Graaf en Gravin Van
Lynden van Sanderburg – De Muralt en kasteel Zuilenburg van 1270 wordt vanaf 1964
bewoond door de dochter van de heer E.Y.E.G. Loeb, gehuwd met arts, jonkheer J.A.F.
Backer. We reden langs de Lek met zijn schutsluizen over dijken en keken uit op
fruittuinen met ontluikende bloesembomen en schapen met lammetjes. Dit gaf een
heerlijk lentegevoel. Daarna terug naar het restaurant voor een heerlijke ijsverrassing.
Na deze versnapering heeft de chauffeur ons weer veilig thuis gebracht.
Tilly Polsma
Agenda:
donderdag
vrijdag

5 mei
13 mei

dinsdag

17 mei

donderdag
woensdag

19 mei
1 juni

donderdag
dinsdag t/m zaterdag

2 juni
21 tot/met 25
juni
8 tot/met 12
september

donderdag t/m
maandag

Bevrijdingsbingo in De Krocht
Ernst Daniël Smid in de
Stadsschouwburg te Velsen
Presentatie 5-daagse reis naar
Luxemburg–Stad
Modeshow in De Krocht
Dagtocht Otterlo / Hattem, incl.
boottocht
Uit eten in De Krocht
5-daagse busreis Luxemburg-Stad
5-daagse cultuurreis Kent en Londen
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Een voorstellen, een nieuw bestuurslid
Voor de leden die niet op de ledenvergadering aanwezig waren, mijn naam is
Olga Poots, 59 jaar jong, ongehuwd, geboren en getogen op Zandvoort.
Mijn overgrootvader van moeders kant was Klaas Visser (bijnaam de keke) en was
schipper op de reddingsboot. Mijn grootvader van vaders kant is begin 20ste eeuw in
Zandvoort komen wonen en was onderwijzer, er zullen beslist nog wel enkele leden zijn
die zich meester Poots kunnen herinneren.
Mijn vader was bestuurslid van de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen en zodoende
was ik als klein meisje al op de voetbalvelden en in de bestuurskamers te vinden.
Op mijn zestiende ben ik gaan voetballen en wilde ik net als mijn vader in het bestuur
gaan zitten. Maar ja, het voetbalwereldje was in die tijd nog een mannenbolwerk en een
bestuursfunctie was op dat moment nog niet bespreekbaar.
Mijn vader bedacht toen dat de totocommissie wel iets voor mij was, 7 jaar lang heb ik
op de vrijdagavond toto- en lottoformulieren opgehaald bij de sigarenboeren en geteld in
de bestuurskamer. Ook heb ik op zestienjarige leeftijd mijn scheidsrechtersdiploma
gehaald en was ik gedurende 35 jaar op de diverse voetbalvelden als arbiter te
bewonderen.
Vanaf 1978 heb ik ook een aantal jaar in de zaal gevoetbald en uiteraard ook de
scheidsrechtersfluit gehanteerd, ik mocht als eerste vrouwelijke scheidsrechter een
hoofdklasse wedstrijd leiden.
In 1979 had ik mij aangemeld om bij Zandvoort-Noord te gaan zaalvoetballen, voordat ik
een bal had geraakt was ik al gevraagd om in het bestuur plaats te nemen, dit heb ik
ruim 7 jaar met volle overgave gedaan.
Nadat ik in verband met een slechte meniscus mijn voetballoopbaan moest beëindigen
werd ik secretaris bij T.Z.B. In 2004 is de Zandvoortse Sportcombinatie opgericht (fusie
tussen T.Z.B. en Zandvoortmeeuwen Handbal), bij deze gezellige, kleine, vereniging ben
ik secretaris en ad interim voorzitter. Verder ben ik vrijwilliger bij het Museum
Zandvoort, lid van de sportraad en bestuurslid van de Vereniging van Gedecoreerden.
Naast al deze functies heb ik nog tijd om te wandelen en smartlappen te zingen.
Tot slot wil u nog even melden dat ik het een eer vind om bestuurslid te zijn van DSVZ
en mee te kunnen denken over de vele activiteiten die worden georganiseerd.
Zaterdag 16 april
Ondanks de minder goede weerberichten klommen
zeven DSVZ'ers op de fiets om de bloemmozaïeken
in Vogelenzang en De Zilk te bekijken. Het werd
een 27 km lange fietstocht. Deels met flinke
tegenwind en deels met wind in de rug. Gelukkig
bleef het droog en liet de zon zich af en toe ook
zien. In De Zilk konden 35 bloemmozaïeken worden
bewonderd en in Vogelenzang stonden maar liefst
42 van deze kunstwerken langs de weg of in de
tuinen opgesteld. Hoewel niet alle mozaïeken
bezocht werden, genoten de deelnemers van de
diverse creatieve voorstellingen. Zowel Max Verstappen als Johan Cruijff werden
tentoongesteld. Ook enkele tekenfilmfiguren als Lucky Luck en De Daltons waren te zien.
Voordat er aan de terugweg werd begonnen,
werd er eerst nog van een versnapering genoten
in restaurant "De Vogelensangh". Al met al was
het een geslaagde middag. Wilt u volgende keer
meefietsen? Dat kan op iedere tweede en vierde
zaterdag van de maand. We vertrekken om
13.00 uur vanaf de ingang van Center Parcs aan
de Vondellaan. Voor info kunt u bellen met
Cilia van Weerdt 023 – 571 70 30.
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Meer plezier met de Android Tablet cursus. Tijdens
deze cursus leert u meer plezier te beleven aan uw
tablet met Android besturingssysteem. Wereldwijd is
driekwart van alle tablets voorzien van het Android
besturingssysteem. Seniorweb Haarlem helpt u tijdens
deze cursus meer plezier te beleven aan uw tablet.
U leert hoe u de tablet helemaal naar uw zin inricht. U
kunt na de cursus zorgeloos e-mailen en internetten,
zelf nieuwe programmaatjes (apps) toevoegen en
overal contact maken met een wifi-netwerk. Ook leert u wat u moet doen als het
geheugen van de tablet vol raakt met mails, foto's en andere bestanden. Deze cursus
wordt samen met Pluspunt Zandvoort en Seniorweb georganiseerd. Aanmelden kan via
www.pluspuntzandvoort.nl
Dinsdag 10, 17, 24 en 31 mei | 10 - 12 uur | € 42,- de Bibliotheek Zandvoort
Aan de slag met e-books op de tablet workshop. Tijdens deze
workshop leert u hoe u e-books van de Bibliotheek kunt lenen en op
uw tablet kunt zetten. Heeft u een tablet? Neem deze dan mee!
Maandag 2 mei | 10:00 – 12:00 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort | Alleen voor leden
E-books downloaden voor uw e-reader workshop. Tijdens deze
workshop leert u hoe u e–books van de Bibliotheek leent en op uw ereader zet. Heeft u een laptop en een e-reader? Neem deze dan mee
dan kunt u direct aan de slag.
Maandag 30 mei | 10:00 – 12:00 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort | Alleen voor leden
Rowan Coleman. Twintig regels liefde
Stella werkt ’s nachts als verpleegkundige in een hospice. Ze merkt dat
de patiënten nog graag een laatste boodschap aan hun geliefden willen
sturen en besluit daarom hun laatste brief voor ze te schrijven. In de
brieven vertellen de zieken hun diepste gevoelens maar ze geven ook
handige tips aan de nabestaanden. Stella verstuurt de brieven pas als
de afzender is overleden. Behalve één brief. Daar vindt ze van dat ze
die eerder moet sturen. Een mooi en ontroerend boek.
Joël Dicker. Het boek van de Baltimores
Er is een groot Drama (met een hoofdletter D) gebeurd in het leven van
de familie Goldman. De familie kan verdeeld worden in het deel dat rijk
is en in Baltimore woont en het deel dat het financieel niet zo goed
heeft en in Montclair woont. Marcus Goldman woont in Montclair maar
bezoekt vaak zijn neven in Baltimore. Tot het Drama. Het hele boek
komt iedere keer weer terug op het Drama. Het vertelt over een
familiegeschiedenis waarin iets ergs gebeurd is. Langzamerhand komt
de lezer erachter dat niet alles is zoals het lijkt. Zeer knap geschreven
en heerlijk om te lezen.
Liz Fenwick. Onder de hemel van Cornwall
Twee vrouwen vertrekken afzonderlijk en zonder elkaar te kennen naar
Cornwall om daar een nieuw leven op te gaan bouwen. Met
verschillende verwachtingen wacht beide vrouwen een verrassing. Het
door boomgaarden, tuinen en de zee omringde landgoed Boscawen zal
een onverwachte rol in hun levens gaan spelen.
Een boek voor een paar uurtjes ontspanning.
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Op zondagmiddag 20 maart organiseerde DSVZ een
‘themamiddag’. Thema voor deze middag was Indonesië.
De band Tjampur Aduk speelde bekende en onbekende nummers,
de sfeer zat er goed in. Theo Smit van De Krocht zorgde voor de
hapjes, die door de bestuursleden, Freny Kirindongo en
Mieke Dolderman werden geserveerd. Het leek wel een complete
maaltijd!
Er waren zo’n
100 leden
aanwezig, die
aan het eind
van de middag
meer dan
voldaan van al het eten naar huis
gingen. Het was voor ons als bestuur
de eerste keer dat wij een
themamiddag organiseerden, een
probeersel. Gezien alle positieve
reacties die wij tijdens en na de
middag hebben mogen ontvangen is
het zeker niet de laatste keer dat wij
een ‘themamiddag’ zullen organiseren.

Alzheimercafé
Elke 1e woensdag van de maand is er in Steunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55
gelegenheid om informatie te krijgen en ervaringen te delen. Vanaf 19.15 uur staat de
koffie klaar, de bijeenkomst wordt afgesloten om 21.00 uur. U bent van harte welkom,
deelname is gratis.
Eerstvolgende bijeenkomst: 11 mei 2016 (let op = 2de woensdag dit keer!)
Thema: Wat moet je zoal regelen...
Als er dementie in het spel is, komt er veel om de hoek kijken. Het goed regelen van
praktische maar ook financiële en juridische zaken kan veel problemen voorkomen. Hoe
kan je dat het beste aanpakken en wie kunnen je daarbij helpen? We vragen het aan een
deskundige op dit gebied van Alzheimer Nederland.
Vervoer met de Belbus is mogelijk.
Voor mensen die graag het Café willen bezoeken maar hun partner met dementie niet
kunnen meenemen maar ook niet alleen willen thuislaten, zijn vrijwilligers beschikbaar
die uw partner thuis gezelschap houden tijdens uw afwezigheid.
Voor informatie over Belbus en vrijwilligers kunt u bellen met de hulpdienst van
Pluspunt: 5717373.
Verwendag (ex)kankerpatiënten
Vrijdag 10 juni van 10:00 tot 14:30 uur is er weer de jaarlijkse verwendag voor
(ex)kankerpatiënten bij OOK Zandvoort. Het belooft weer een gezellige dag te worden
met een mooi aanbod van activiteiten waar u uit kunt kiezen!
Vanaf 1 mei kunt u een deelnameformulier ophalen bij de balie van Pluspunt,
Flemingstraat 55. Uiteraard kunt u het formulier dan ook downloaden vanaf de website
www.ookzandvoort.nl. Deelname is uiteraard gratis.
De nieuwsbrief over juni / juli wordt bezorgd van vrijdag 27 mei tot en met
maandag 30 mei
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