Nieuwsbrief
augustus 2016

Beste DSVZ leden,
Eindelijk is het dan zomer! Het is dinsdagmiddag 19 juli, 30 graden in de
schaduw, en de laatste dag voor het aanleveren van kopij voor deze
nieuwsbrief. Ik zit in de tuin en ‘schrijf’ dit voorwoord.
Nu denkt u natuurlijk ‘is 19 juli al de laatste dag voor kopij en de nieuwsbrief
verschijnt pas eind juli’. Waarom zit er zoveel tijd tussen?
Dat ga ik u uitleggen: is de nieuwsbrief eenmaal redactioneel klaar dan wordt
deze zo’n 600 keer dubbelzijdig geprint, geraapt, geniet, op wijk gesorteerd,
opgehaald en naar de bezorgers gebracht, die de nieuwsbrief bij u rond de 1e
van de maand in de brievenbus doen. Al deze handelingen worden door
meerdere vrijwilligers verricht, een hele organisatie, en mocht er in de keten
iets mis gaan, de printer gaat bijvoorbeeld kapot, dan hebben wij nog
voldoende tijd om dit probleem op te lossen en ligt de nieuwsbrief evengoed
rond de 1e op uw deurmat.
In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we vooruit, polsen we
belangstelling voor een nieuwe activiteit, bedanken Fred en Atie Kroonsberg de
vrijwilligers voor het mooie afscheidscadeau, vragen we ‘om te zien naar’
nieuwe leden, informeren de Bibliotheek, OOK Samen en Pluspunt ons weer en
zijn de notulen van de algemene ledenvergadering van afgelopen april
bijgevoegd.
Rest mij u nog veel zonnige dagen toe te wensen en hoop ik u op dinsdag
9 augustus bij onze gezellige middag op het strand te mogen verwelkomen.
Yvonne Verhoeven,
secretaris
P.S.: Cinema Nostalgie begint pas weer in september!
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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 (zomerstop tot maandag 5 september)
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 (zomerstop tot maandag 5 september)
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. Met de CenterParcs voordeelpas betaalt u € 6,10
voor een dagkaart. Van onze vereniging ontvangt u, alleen op
maandag, € 3,- retour zodat het zwemkaartje u uiteindelijk
€ 3,10 kost. Voor informatie: Jan Wassenaar 023 – 571 28 61
Nordic walking (van de zomer lopen we gewoon door. De
lessen starten weer op dinsdag 6 september)
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

Secretariaat:

verhoevenyvonne@gmail.com, telefoon 06 – 51 28 91 13

De nieuwsbrief over september wordt bezorgd van vrijdag 26 augustus tot en met
maandag 29 augustus
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Fietsen met de Seniorenvereniging
Even een update van de fietsroutes die we in dit seizoen zoal gemaakt hebben. In
willekeurige volgorde:
via Langevelderslag en het zweefvliegveld een drankje gedronken bij "De Ruigenhoek" in
Ruigenhoek; naar Groenendaal, een drankje gedronken/pannenkoek gegeten bij
"De Konijnenberg"; door nationaal park Zuid Kennemerland naar IJmuiden, ijsje gegeten
bij het "IJspaleis" in Driehuis; de "pontjesroute", pont over het Spaarne tussen de
Zonnelaan en de Belgiëlaan in Haarlem, naar pont over de ringvaart tussen de
Zuid Schalkwijkerweg en de Cruquiusdijk, drankje gedronken bij "Het Oude Slot" in
Heemstede; naar Vogelenzang en De Zilk, bloemmozaïeken bewonderd, drankje
gedronken bij "De Vogelensangh"; door nationaal park Zuid Kennemerland naar
Duin en Kruidberg, drankje gedronken bij "Bartje" in Bloemendaal; naar Bennebroek,
drankje gedronken bij "De Zuilen", op terugweg bezoek gebracht aan de streekmarkt
"De Dinkelhoeve" in Heemstede, waar biologisch geproduceerde etenswaar en dranken
worden verkocht.
Het aantal deelnemers per rit varieert tussen de 6 en 14 personen.
Gemiddelde afstand per rit, ongeveer 25 km.
Gemiddelde duur van de rit is 2,5 uur, inclusief pauze voor drankje/hapje/praatje.
Vertrek Vondellaan ingang Center Parcs 13.00 uur, aankomst HIK Zandvoort tussen
15.00 uur en 16.00 uur. Wanneer? Alle tweede en vierde zaterdagen van de maand,
vanaf maart tot oktober. Bij extreem slecht weer wordt er uiteraard niet gefietst. Is dit
jaar nog niet voorgekomen.
Voor informatie: Cilia van Weerdt 023 – 571 70 30

Agenda:
donderdag
dinsdag
woensdag
donderdag t/m
maandag
zaterdag

4 augustus
9 augustus
31 augustus
8 tot/met 12
September
17 september

Vaartocht Den Bosch / Heusden
Gezellige middag bij strandtent Tien
Stadswandeling Alkmaar
5-daagse cultuurreis Kent en Londen
´Distel´ in Stadsschouwburg Velsen
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Ziekenhuisopname, 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.

Kleuren voor volwassenen
Iedereen heeft er al wel eens van gehoord, gelezen of is er
al druk mee bezig. Het schijnt heel rustgevend te zijn.
Cilia van Weerdt is bereid op een doordeweekse middag
met een groepje mensen te gaan kleuren. Voordat we daar
gestalte aan gaan geven moeten we eerst weten of er
belangstelling voor is. Dus heeft u wel oren naar een
gezellige bezigheid, neemt u dan zo snel mogelijk contact
op met Cilia. Aarzel niet - pak de telefoon – en bel
023 – 571 70 30.
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Schiermonnikoog
Van het vrijwilligerscadeau hebben wij volop
genoten. De vier dagen op Schier bleek een
verrassende belevingsvakantie. Ten eerste blonk
het aanbevolen hotel Tjattel uit in service, een
uitstekende keuken en vriendelijkheid. Die
tentoongespreide culinaire kwaliteit was zo goed
dat we afzagen van dineren bij het aanbevolen
tophotel Van der Werff. Ten tweede lagen er vele
wandelmogelijkheden in het verschiet en daar
hebben we volop gebruik van gemaakt. Verder
boften we enorm met het zonnige weer. Alle
dagen kozen wij er voor om de prachtige
aangelegde wandel- en fietspaden (schelpenpaden) één voor één lopend en niet fietsend
af te leggen. De eerste wandeling, we hebben er in totaal 7 gemaakt, ging naar de
markante rode vuurtoren om vandaar op een prachtig breed strand terecht te komen.
Tijdens een tocht naar de jachthaven zagen wij daar een kaart hangen waarop alle
wrakken van schepen rond Schier stonden aangegeven. Ongelooflijk hoeveel schepen
daar, vooral in de 18e eeuw, zijn vergaan. We vergaapten ons werkelijk aan de
indrukwekkende hoeveelheid vogelsoorten in een speciaal aangelegd meer. Vooral de
vele ganzensoorten maakten indruk. Ook klauterden wij omhoog naar een grote bunker
op een duintop met een fantastisch uitzicht over een groot deel van het eiland.
Vanzelfsprekend lieten we ons in het midden van onze wandelingen niet onbetuigd om
ons met koffie en gebak de nodige rust en energie te gunnen. Al onze wandeltochten
beëindigden we in het kleine overzichtelijke groene centrum van het dorp
Schiermonnikoog. Zo kon je er midden op straat lopen omdat er alleen maar auto’s van
de eilandbewoners rondreden en er geen ellenlange rijen glimmend blik stonden
geparkeerd. Een verademing om daar zo rond te kunnen lopen.
Nogmaals hartelijk dank vrijwilligers voor het prachtige cadeau.
Fred en Atie Kroonsberg
Het nieuwe theaterseizoen gaat in september weer beginnen en wij hebben kaarten in
optie kunnen nemen voor zaterdag 17 september, om 20.15 uur in de
Stadsschouwburg Velsen.
ORKATER is terug in IJmuiden/Velsen, de plek waar de wieg
heeft gestaan van deze fameuze groep. In dit theater werd de
typische Orkator formule uitgedacht: vervreemdende
verhalen in een mix van muziek en theater.
Topactrices Kitty Courbois en Jacqueline Blom geven gestalte
aan een theaterportret van de succesvolle filosoof Wolfgang
Distel die 2 jaar geleden zelfmoord pleegde; geen briefje,
geen motief. Precies 2 jaar later komt de familie bij elkaar en
komen de verhoudingen op scherp te staan. ‘Distel´ gaat
over de verstikkende omhelzing die familie heet.
Een entreekaartje kost € 29,- en is inclusief administratiekosten, garderobe en drankje in
de pauze. Wilt u aangeven als u vervoer nodig heeft? Bijkomende kosten zijn dan € 4,- te
betalen aan degene die rijdt.
U kunt zich opgeven tot zaterdag 13 augustus bij Wies de Jong, tel. 023 – 571 51 64
(antwoordapparaat staat aan) of via e-mail wiesdejong@casema.nl.
Betaling graag op giro NL 38 INGB 000 1010755 ten name van W. de Jong.
Theatergroeten van Ursula en Wies
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Herinrichting van de Bibliotheek Zandvoort
De Bibliotheek Zandvoort is sinds begin 2011 gehuisvest in
het multifunctionele gebouw ‘De Blauwe Tram‘. Om het
gebouw levendiger te maken, zijn er in 2015 plannen
gemaakt voor meer openheid en meer samenwerking met
andere partijen.
Deze zomer wordt er hard gewerkt om deze plannen te
realiseren. Dit houdt onder andere in dat het
Bibliotheekgedeelte direct na de huidige ingang tot aan de instructieruimte wordt
afgestoten. Deze ruimte wordt een nieuwe grote zaal voor allerhande activiteiten. Tussen
deze ruimte en de Bibliotheek komt een dichte muur. Hierdoor krijgt de Bibliotheek een
andere ingang, namelijk door het leescafé.
De balie wordt vervangen en de grote displaymeubels met het oranje zitje ruilen we om
voor verrijdbare displaytafels zoals in onze andere vestigingen en er komen extra
verrijdbare prentenboekenbakken. Zo is de ruimte optimaal flexibel te gebruiken.
Tenslotte zullen we een aantal collectieonderdelen een nieuwe plek geven en plaatsen we
waar mogelijk nog comfortabele plekken om te zitten bij.
Uiteraard proberen we de werkzaamheden uit te voeren met zo min mogelijk overlast
voor onze gasten. Tijdens de zomervakantie is het sowieso iets rustiger in de Bibliotheek.
We hopen voor aanvang van het nieuwe schooljaar klaar te zijn.
Boekentips
Nicky Pellegrino, Kookschool d’Amore
Luca Amore runt een kookschool op Sicilië. Vier voor elkaar vreemde
vrouwen hebben zich ingeschreven voor een cursus Italiaans koken van
een week. Een alleenstaande moeder, een ambitieuze advocate, een
vrouw op zoek naar zichzelf en een weduwe. Tijdens de lessen van Luca
ontstaat er een hechte vriendschap tussen de vrouwen. Ze verkennen
samen de buurt en ontdekken de lokale keuken.
Prachtige beschrijvingen van de Siciliaanse natuur en de gerechten die
de Sicilianen rijk zijn. Een boek om trek van te krijgen.
Evie Wyld, Overal vogelzang
Jake Whyte is vanuit Australië gevlucht en leeft een afgezonderd
bestaan op een Brits eiland met haar hond en een aantal schapen. Ze is
erg op zichzelf en wil niets te maken hebben met de andere
eilandbewoners. Als om de paar nachten een schaap in stukken wordt
gereten verdenkt ze de opgeschoten jeugd. De bewoners van het eiland
verdenken echter het ‘mysterieuze beest’ in de bossen. Evie Wyld
beschrijft het leven op het eiland en blikt daarnaast terug op het
verleden van Jake in Australië.
Prachtig geschreven. Wyld laat de lezer het eenzame bestaan van Jake
voelen maar ook haar angsten wanneer ze denkt dat ze bespied wordt.
Alfred Birney, De tolk van Java
Alan en zijn broers hebben tijdens hun jeugd zwaar geleden onder het
schrikbewind van hun vader Arto. Als Alan later de memoires van zijn
vader leest begint hij in te zien waar het gewelddadige en paranoïde
gedrag van Arto is ontstaan. Arto schrijft over zijn jeugd in NederlandsIndië waar hij mishandeld werd door zijn broers. Hoe hij na de oorlog
naar Nederland vluchtte en over de wreedheden die hij heeft gezien
tijdens zijn militaire periode in het Nederlandse leger. Maar hij schrijft
ook over zijn eigen afschuwelijke daden.
Alfred Birney weet op indringende wijze een stuk Nederlandse
geschiedenis te beschrijven. Een roman die je niet snel meer loslaat.
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OMZIEN NAAR ELKAAR

Het gezegde: ‘Wat de boer niet kent, dat eet hij niet’ kennen we allemaal. En dan gaan
we elkaar aansporen om vooral alles te proberen, te proeven en open te staan voor
nieuwe dingen.
Binnen onze vereniging willen we ook een ieder aansporen open te staan, maar dan in
het bijzonder voor onze nieuwe leden. ‘Wie ik niet ken, die zie ik niet’… komt gelukkig bij
ons niet voor. Maar een groepje is snel gevormd, bij bijvoorbeeld de bingo, uit eten en in
de bus. Je kunt geen stoel reserveren, maar toch… BEZET, BEZET en BEZET.
Het zal je eerste keer maar zijn dat je als nieuw lid van onze DSVZ aan een activiteit mee
komt doen. OOK DAT IS OMZIEN NAAR ELKAAR…
Leuk dat je er bent…WELKOM… past ons allemaal.
Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bij gekomen, te weten: de heer P. Goosen,
mevrouw M. Klabbers, mevrouw V.A.S.M. van Koningsbruggen, mevrouw F. Koper,
mevrouw S. Krol – Brink, mevrouw H.C. Nieuwenhuis, mevrouw M.M. Sandbergen en
mevrouw M. van Schaik.
Deze leden heten wij van harte welkom. Els Kuijper, ledenadministrateur
Breikunstenaars
Ook breiclub de Breikunstenaars gaat gewoon door in de zomer: elke dinsdag- en
donderdagmiddag breien en haken zij gezellig samen. Samen breien of haken, samen
handwerken, van elkaar leren en gezelligheid zijn het motto. U hoeft zich niet aan te
melden, neem gewoon uw brei- of haakpennen mee en schuif gezellig aan. Wol en
katoen wordt beschikbaar gesteld. De brei- en haakwerken worden verkocht en de netto
opbrengst gaat naar een goed doel. Deelname is gratis. Tijdens deze middag wordt een
kopje koffie verzorgd.
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Geslaagde modeshow
Op donderdag 19 mei was de modeshow in theater De Krocht. ’s Morgens om 9 uur had
Theo Smit de deuren al geopend voor Jorg en Nelly, die de overvolle kledingrekken,
gevuld met de meest uiteenlopende kleuren en maten kleding aan het uitladen waren.
Het was een lust voor het oog, zo’n verscheidenheid aan kleding. Ze hadden ook extra
ingekocht voor deze dag. In no time was De Krocht omgetoverd in een prachtige
modezaak. Vanaf 10 uur ‘druppelden’ de 12 mannequins binnen en kon iedereen setjes
bij elkaar zoeken, die ze zelf leuk vonden. Nelly gaf desgevraagd uiteraard deskundig
advies. Dit alles verliep in een zeer relaxte sfeer. Er was ruimschoots tijd voor een kopje
koffie met tulband (met of zonder vruchtjes) en iedereen kon op z’n gemakje de lunch
gebruiken. Jorg en Nelly hadden het nog even druk met de kaartjes, die gemaakt
moesten worden voor de volgorde van mannequins en kleding. Het lijkt allemaal zo
vanzelfsprekend te gaan, maar er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf. Om klokslag
half 3 opende Gerard Kuijper de show, waarna de mannequins voorgesteld werden. Dat
waren: Tiny, Ria, Nelleke, Jopie, Marga, Marion, Ansje, Ans, Marjan, Diny, Marjon en
Anneke. Daarna nam ladyspeaker Nelly de microfoon ter hand om iets te vertellen over
de geshowde kleding. Vooral de prijs was interessant. De dames hadden er veel plezier
in. In sneltreinvaart werden er per model 3 setjes geshowd. De muzikale omlijsting was
in vertrouwde handen van Rob Dolderman, die graag de muziekkeus zorgvuldig aanpaste
aan de wensen van de mannequins. Hij deed dit op zijn eigen ludieke manier. Besloten
was om de gratis verloting te houden, na afloop van de 2e ronde. Aldus geschiedde.
Hierna volgde de 3e en laatste ronde. Uit handen van Els Kuijper kregen de mannequins
een presentje van Jorg en Nelly, en een bloemetje zoals altijd gesponsord door
Bloemenhuis Bluijs uit noord. Rob Dolderman werd bedankt voor zijn aandeel, Els Kuijper
voor het vele werk achter de schermen, Gerard Kuijper voor de trekking van de loterij,
waarna de mannequins met hun bloemetje en cadeautje afscheid namen onder luid
applaus van het publiek. Daarna kon iedereen ‘los’ gaan. Eén foutje …. we zullen er de
volgende keer voor zorgen, dat er stoelen staan in de ‘paskamer’. Rest mij nog de
modellen te bedanken, meiden jullie hebben het geweldig gedaan. We kijken nu al uit
naar de volgende modeshow, die plaats zal vinden ergens in oktober. Klaasje Armbrust
Stadswandeling ‘Mokum’ op woensdag 29 juni
Met Ans Vet en Jopie van Heumen een heerlijke dag vol cultuur in Amsterdam. Voor mij
was het de eerste keer mee met de Seniorenclub! Een ware belevenis. Onze eerste stop
was het Stadsarchief in de Vijzelstraat, daar kwam Leo onze gids ons bijstaan. Hij wist
alles van het schoons dat Amsterdam te bieden heeft. Om te beginnen het archief waar
je alles te weten kunt komen over onder andere je familie, wat wij niet deden. De
grachten: Keizersgracht en Herengracht, waar we een prachtig pand van het voormalig
Anjerfonds binnen mochten. De tuinen, van een schoonheid! Het duurste hotel waar we
wel een weekje wilden blijven, maar het geld niet hadden. De houten kerk op het
Amstelveld wachtte en alles wat daarna kwam richting Waterlooplein. in één woord
geweldig onder de bezielende leiding van Jopie en Ans. Dank dames, graag tot een
volgende keer! Hannah
Op woensdag 31 augustus gaan we met onze Rinus van
het Gilde een wandeling maken door Alkmaar.
We nemen de route oud Alkmaar langs de vesting, de
hofjes en andere oudheden. De kosten zijn € 7,50 per
persoon. We vertrekken met de trein van 9.09 uur.
Vindt u het leuk om met ons meer te lopen, dan kunt u zich
opgeven bij Jopie van Heumen, telefoon 06 - 11 59 93 20 of
e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl of bij Ans Vet,
telefoon 023 - 888 77 90 of e-mail ans.vet@casema.nl
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Afsluiting seizoen ‘uit eten’
Op donderdag 2 juni vond in De Krocht het laatste etentje van dit seizoen plaats. Het
spreekwoord: ‘lest best’, was hierop helemaal van toepassing. Wat Theo Smit voor ons
‘getoverd’ had, overtrof weer alle verwachtingen. Niet te geloven. Een koud buffet van
top klasse! Er was ruimschoots voldoende voor iedereen. Zelfs de mensen die voor de 3 e
keer gingen vonden nog van alles van hun gading. Voor € 12,50 was er ook nog ijs toe.
Theo heeft waarschijnlijk de kostprijs er uit gehaald, al het werk, dat hij qua tijd
geïnvesteerd had, heeft geen cent opgeleverd. Hij vindt het leuk om te doen en dat is
zijn bijdrage aan deze activiteit van de seniorenvereniging. Als het dan op bedanken
aankomt, geeft Theo niet thuis. Tijdens de staande ovatie, konden de mensen die voor
aan stonden even een glimp van hem opvangen. De zaal was afgeladen. Zo
langzamerhand beginnen de gezamenlijke etentjes één van de best bezochte activiteiten
te worden. Daarom een pluim op de hoed van Jopie van Heumen en Ans Vet, die dit
samen prima georganiseerd hebben. In De Krocht voelt iedereen zich thuis. Het is een
beetje ons clubhuis geworden. Altijd dezelfde mensen als: Rob, Mieke en Henk in de
bediening. Het is allemaal zo vertrouwd. Ook deze mensen wil ik bedanken. Ik hoop dat
we met z’n allen nog heel veel gezellige bijeenkomsten mogen meemaken in onze veilige
‘thuishaven’ De Krocht. Klaasje Armbrust
Vijfdaagse reis naar Luxemburg – Stad van 21 t/m 25 juni 2016
Op dinsdag 21 juni vertrokken 45 leden met Brouwers Tours richting Luxemburg –
Stad. In Breda was er een koffie met gebak stop. Onderweg was er af en toe een
regenbui, maar in de bus was de stemming opperbest, iedereen had er zin in. In de
omgeving van Namen (B) hadden wij een lunchpauze. Diverse snoeptrommels gingen
door de bus. Om 16.15 uur arriveerden wij in Luxemburg – Stad bij ons hotel
Parc Belle Vue. Inchecken verliep snel, een medewerker van de receptie kwam naar de
bus om iedereen welkom te heten, ik reikte daarna de kamersleutels uit. Het was een
korte wandeling van de bus naar de kamers, er waren wel veel deuren in de gangen, wat
te maken heeft met de veiligheid, was niet voor iedereen gemakkelijk. Het waren ruime
kamers, alleen het toilet hing wat laag. Om 19.00 uur diner, helaas waren niet alle
eetwensen doorgekomen, maar dit werd snel rechtgezet. Na het diner gingen de meesten
op tijd naar bed, sommigen hebben nog een wandeling in de omgeving van het hotel
gemaakt.
Woensdag 22 juni was het stralend weer. Wij vertrokken om 10.00 uur met een gids in
de bus voor een leerzame en leuke rondleiding door Luxemburg – Stad. Helaas hebben
wij niet alles kunnen zien doordat er veel werkzaamheden in de stad waren.
Na de rondleiding zijn we doorgereden naar Trier (D), sommigen gingen meteen met het
toeristentreintje de stad verkennen of gingen winkelen, anderen gingen lekker op een
terras zitten en namen iets lekkers. Eén groep van zes personen bestelde twee
sandwiches waar ze met z’n zessen van hebben gegeten, zo uitgebreid waren de
sandwiches. Iedereen was keurig op tijd weer bij de bus en via een mooie route
binnendoor Luxemburg zijn we terug gereden naar ons hotel. Na het diner was er vlak bij
het hotel een fakkeltocht, een jaarlijks gebeuren op de avond voor de nationale feestdag.
Sommigen hebben groothertog Henri en zijn vrouw Maria Theresa gezien die op de
tribune zaten langs het parcours. Om 23.00 uur was er vuurwerk met harde knallen maar
ook veel mooi siervuurwerk. Op de straat voor het hotel hebben de meesten het
vuurwerk kunnen zien. Na het vuurwerk was er nog een muziekfestival in de stad wat we
niet hebben gezien maar wel hebben gehoord, gelukkig hebben de meesten geslapen als
rozen.
Donderdag 23 juni had iedereen de ochtend vrij te besteden. Het was warm weer en
het zonnetje deed zijn best. In de hele stad waren er evenementen ter ere van de
nationale feestdag. Vlak bij ons hotel was aan het eind van de ochtend een (militaire)
parade waar een aantal is gaan kijken.
Vervolg van de reis staat op de volgende pagina.
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Vervolg vijfdaagse reis naar Luxemburg – Stad van 21 t/m 25 juni 2016
De weg voor het hotel was deels afgesloten en de mensen die op het terras van het hotel
zaten hebben veel van de voertuigen die aan de parade deelnamen kunnen zien omdat
alles werd opgesteld voor het hotel. Om de hoek van het hotel was een brug waar de
mensen de voertuigen over heen zagen rijden. ’s Middags zijn we via een zeer mooie
route naar de plaats Echternach geweest. Na het diner hebben we onze eigen feestavond
gehouden, muzikaal ondersteund door onze chauffeur Peter v.d. Mark met afwisselend
een loterij. Rond 23.00 uur gingen de meesten weer naar de kamer.
Vrijdag 24 juni was het nog steeds lekker weer, wel een beetje drukkend warm en
stapten wij ’s morgens om 11.00 uur in Remich aan boord van de Muselschëff, één van
de boten van Navitours. Wij voeren midden door het Moesel wijngebied. In dit gebied zijn
nog 50 wijnbouwers actief, dat was vanaf de boot goed te zien. Ook voeren wij langs de
plaats Schengen waar op 14 juni 1985 het verdrag van Schengen is getekend. Doordat
op deze dag bekend was geworden dat de Engelsen uit de EU willen stappen door het
Brexit referendum hing hier de vlag van de Europesche Unie halfstok. Na de vaartocht
zijn wij naar Grevenmacher gereden en hadden daar te maken met een regenbui en wat
onweer. Na een snelle lunch hebben wij de kelders van champagnefabriek
Bernard Massard bezocht. Het was lekker fris in de kelders en we kregen een
interessante rondleiding. Aansluitend hebben wij twee glazen champagne geproefd en
hebben we een bezoek aan het winkeltje gebracht. Om 16.30 uur waren wij terug in het
hotel en ’s avonds hebben wij van een echt Luxemburgs vleesgerecht genoten,
Feierstengszalot met gebakken aardappelen, als toetje kregen wij ijs met kersen.
Zaterdag 25 juni was het alweer de laatste dag. Helaas lukte het ons door diverse
oorzaken niet om op tijd te vertrekken. Met een half uur vertraging en regen vertrokken
wij uit Luxemburg – Stad. In de omgeving van Brussel hebben wij een korte stop
gemaakt en zijn richting Baarle Nassau / Baarle Hertog gereden. Helaas bleef het
regenen en hebben we niet echt kunnen genieten van deze hele leuke grensplaats. Alle
huisnummers hebben een landenvlag, zodat men weet of het een Nederlands huis of een
Belgisch huis is. Om 14.00 uur hebben wij een interessant bezoek gebracht aan het
kaarsenmuseum van Frits Spies in Baarle Nassau. In de loop van dit jaar organiseren
Tilly Polsma en Freny van Eck een dagtocht hier naar toe. Dit museum is zeker een
aanrader. Om 15.45 uur zijn wij in de richting van Sassenheim gereden voor het
afscheidsdiner in restaurant De Oude Tol. Rond 20.30 uur waren wij wel een beetje moe
van alle indrukken weer terug in Zandvoort. Luxemburg is een mooi land en Luxemburg–
Stad is een mooie en interessante stad, die ik in de toekomst zeker nog eens wil gaan
zien. Els Kuijper
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Vorig jaar hebben wij voor het eerst een gezellige middag op het strand
gehouden en mede door het mooie weer was het een zeer geslaagde middag.
Ook dit jaar gaan wij weer naar het strand, gaat u met ons mee?
Op dinsdag 9 augustus hebben wij het Beach house bij Beach club Tien
besproken. Dit is strandpaviljoen 10 voor de Rotonde, strandafgang
De Favauge 10, 2042 TV Zandvoort. Het Beach house is een aparte ruimte bij
Beach club Tien waar wij onder het genot van een drankje en een hapje een
‘gezellige middag’ zullen hebben. Vanaf 14.00 uur staat de deur van het
Beach house voor u open, we beginnen om 14.30 uur.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door ons lid
Gré van den Berg met haar accordeon.
Als u zich vooraf aanmeldt, kunt u op vertoon van uw ledenpas
naar binnen. Aanmelden kan van dinsdag 2 augustus tot en met
vrijdag 5 augustus (let op, dit is een zeer korte periode) bij
Els & Gerard Kuijper op telefoonnummer 023 – 571 82 05 tussen
9 - 11 uur of per e-mail els.kuijper@hotmail.com
Zomeruitjes OOK Samen
Vervelen in de zomer hoeft niet.... Ook in de zomermaanden gaat OOK Samen, het
gezelligste huiskamerproject voor senioren van Zandvoort, namelijk gewoon door! Er zijn
dan zelfs diverse leuke uitjes en extra activiteiten zodat u zich niet hoeft te vervelen:
dinsdag 2 augustus een rondleiding in het JuttersMuZEEum, zondag 7 augustus High Tea,
zondag 21 augustus Midgetgolf en een rondleiding in Thijsse's Hof Bloemendaal op
zondag 28 augustus.
Op www.ookzandvoort.nl vindt u meer informatie, prijzen en een omschrijving van alle
uitstapjes. Een aanmeldformulier en informatie kunt u ophalen bij de balie van Pluspunt,
Flemingstraat 55 of downloaden op de website. Meer informatie kunt u ook opvragen bij
Jolanda Meier via 023-5740330 of mail: jolanda@pluspuntzandvoort.nl
Medisch Gym
Heeft u gezondheidsklachten zoals overgewicht, reuma, diabetes, knie of rug en/of
schouderklachten dan is ‘medisch gym’ een ideale training. Medisch gym bij Pluspunt is
een speciale les voor de beginnende doelgroep die al een geruime tijd niet meer aan
sport of beweging heeft gedaan. Tijdens groepstrainingen werkt men op een
verantwoorde manier, en aangepast naar eigen niveau, aan het verbeteren van het
uithoudingsvermogen, het verbeteren van de spierkwaliteit en coördinatie. Wanneer u
dus last heeft van uw rug, schouder, knie of zelfs houding of balans biedt deze training
verschillende geschikte oefeningen om uw fitheid te verbeteren en te behouden.
De ‘Medisch gym les’ is op vrijdag van 9.15 uur tot 10.15 uur, van 2 september t/m
16 december, 15 lessen (herfstvakantie geen les), € 90,-. Inschrijven kan via de website
van Pluspunt: www.pluspuntzandvoort.nl of haal het inschrijfformulier op bij de balie van
Pluspunt.
(DSVZ adviseert u eerst een proefles te nemen, omdat de lessen vrij intensief
zijn).
Mobiliteitsdag
De mobiliteitsdag wordt dit jaar op donderdag 1 september gehouden op het terrein van
Nieuw Unicum. De mobiliteitsdag is voor iedereen die zich voortbeweegt in een rolstoel of
scootmobiel. De veiligheid staat voorop, maar gezelligheid en plezier tellen zeker ook
mee. Deze dag wordt in samenwerking met Steunpunt OOK Zandvoort en Nieuw Unicum
georganiseerd.
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het programma maar hou de
website www.ookzandvoort.nl in de gaten voor meer informatie of meldt u vast aan bij
de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55, telefoon 023-5740330.
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Cursusseizoen Pluspunt on-line!
Pluspunt Zandvoort heeft aankomend seizoen (september t/m december) weer gezellige,
gezonde en vernieuwende cursussen op het programma staan. In de Ladder die om de
week in de Zandvoortse Courant verschijnt kunt u een deel van deze cursussen vinden.
Nieuw zijn: Mindfullbewegen Feldenkrais, een cursus waarin bewust bewegen centraal
staat. Je leert met aandacht te gaan staan, zitten, wandelen, rennen en veel meer.
Daardoor vermindert je spanning, vermoeidheid, pijn en stijfheid en leer je efficiënter en
soepeler te bewegen. De cursus wordt gegeven door Ellie de Jong.
Ook nieuw is de slaapcursus: Slaap lekker, slapen kun je leren. Veel mensen hebben
(onnodig) moeite met slapen. De cursus volgt het programma van het Sounder sleep
system. Het is een praktisch opgezette cursus, waarin geoefend wordt met de
verschillende technieken uit deze methode. Ook biedt onze mindfulness docent de
mogelijkheid tot een mindfull gezelschap, een groep die wekelijks bij elkaar kan komen
om oefeningen te doen waardoor de materie van mindfulness niet op de achtergrond
raakt.
Uiteraard behoren de vertrouwde cursussen Open Atelier, Beeldhouwen, Glas in Lood,
Nederlands, Denderen door de duinen ook weer tot de mogelijkheden. Ook heeft Ed
Bunschoten (van www.ebpeecee.nl) vernieuwde iPad cursussen om iedereen de
uitgebreide mogelijkheden te leren van dit veelzijdige apparaat. Seniorweb neemt de
Tablet cursussen voor Android onder hun hoede. Daarnaast houden zij ook dit jaar weer
iedere 1ste dinsdag van de maand een digitaal spreekuur. De cursussen staan on-line en
inschrijven kan via de site of aan de balie. www.pluspuntzandvoort.nl
Notulen van de algemene ledenvergadering van
De Seniorenvereniging Zandvoort (DSVZ) op 12 april 2016 in
De Krocht te Zandvoort
87 Leden zijn aanwezig, 6 leden zijn met bericht van verhindering afwezig.
1. Opening
Fred Kroonsberg opent om 14.05 uur de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. Hij merkt op, dat de opkomst weer verrassend hoog is, hetgeen het bestuur
deugd doet, en dat leden die vanwege de drukte de intekenlijst niet geparafeerd hebben,
dit alsnog in de pauze kunnen doen. Vervolgens stelt hij de bestuursleden van links naar
rechts achter de tafel én zichzelf voor: Ferko van Ancum – bestuurslid algemeen,
Yvonne Verhoeven – secretaris, Jan Wassenaar – penningmeester, Gerard Kuijper –
vicevoorzitter, Els Kuijper - bestuursassistent/ledenadministrateur, Jan Hollander bestuurslid algemeen, Olga Poots - kandidaat plaatsvervangend penningmeester,
Fred Kroonsberg - voorzitter.
2. Mededelingen
Alvorens Fred met de mededelingen begint vraagt hij een minuut stilte in acht te nemen
ter nagedachtenis en respect voor de leden, waaronder Sientje Paap-Paap (erelid) en
Ans Gelsing (vrijwilliger DSVZ), die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierna legt Fred
in het kort de vergaderregels uit en deelt hij mee, dat de agenda van deze vergadering,
de notulen van de algemene ledenvergadering van 14 april 2015, de verlies- &
winstrekening 2015 en begroting 2016 in de nieuwsbrief van april 2016 waren
opgenomen. Kopieën van de verlies- & winstrekening en begroting zijn ook op alle tafels
neergelegd, omdat deze op het grote scherm niet goed te projecteren zijn.
Vervolgens vraagt hij of de leden akkoord gaan met een aanvulling op artikel 10,
Financiën, van het Huishoudelijk Reglement: ‘Voor het betalen van rekeningen tot 1.000
euro is de penningmeester bevoegd deze te voldoen op chartale wijze of via elektronisch
bankieren. Voor het betalen van rekeningen van 1.000 tot 3.000 euro is mede
ondertekening van de rekening door één van de leden van het dagelijks bestuur vereist
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en voor het betalen van rekeningen van 3.000 euro of meer is de ondertekening van de
rekening door het dagelijks bestuur vereist. ‘ De leden gaan met de aanvulling akkoord.
In de pauze en na afloop van de vergadering is het Huishoudelijk Reglement bij de
secretaris op te vragen.
3. Goedkeuring agenda
De leden gaan akkoord met de agenda.
4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 14 april 2015
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Yvonne voor de verslaglegging.
5. Behaalde resultaten in 2015. Overzicht bestuurswerk
Fred deelt mee, dat in het afgelopen jaar twee nieuwe bestuursleden, Ferko en Olga,
geworven zijn, contributieverhoging niet nodig is geweest, twee buitenlandse 5-daagse
reizen georganiseerd zijn, het koor Voor Anker met een feestelijk concert in De Krocht
afscheid heeft genomen, wij dankbaar zijn voor de aanzienlijke gift van de Ruusscher
stichting, de bestuursleden van DSVZ intussen goed op elkaar zijn ingespeeld, de
contacten van de werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ speerpunt was, in de 2e helft van 2015
een zeer geslaagde wervingsactie heeft plaatsgevonden, de contributie inning inmiddels
strak verloopt, de Belastingservice aan Pluspunt is overgedragen en de nieuwsbrieven
van DSVZ veel waardering oogsten.
De ledenwerving in 2015: Ferko merkt op, dat 47% van de ruim 16.000 inwoners van
Zandvoort ouder is dan 50 jaar; het een oneindig grote vijver is om in te vissen, maar
het toch niet eenvoudig blijkt nieuwe leden te werven. In het najaar van 2015 is door
DSVZ een ‘5 euro actie’ gestart en voor degenen die lid werden én ook direct voor 2016
de contributie overmaakten werd onze High Tea voor nieuwe leden én aanbrengers
ingezet. Omdat om nieuwe leden te werven altijd nog de ‘persoonlijke benadering’ het
meest succesvol blijkt te zijn vraagt hij een ieder elke gelegenheid aan te grijpen om te
vertellen met hoeveel plezier onze leden aan DSVZ activiteiten deelnemen.
Hij eindigt met een pleidooi voor het werven van nieuwe leden én de slogan: ‘Je bent
aangekomen in de herfst van je leven, DSVZ maakt er een Indian Summer van!’
Els neemt het woord van Ferko over wat betreft ons ledenbestand in 2015. Op het
grote scherm worden de volgende twee overzichtjes getoond:
In 2015 was het aantal leden op 1 januari 604 en op 31 december 659.
Onze leden per leeftijdsgroep
man
vrouw
aantal leden in 2015
91 jaar en ouder
8
29
37
81 t/m 90 jaar
50
140
190
71 t/m 80 jaar
65
209
274
61 t/m 70 jaar
34
90
124
51 t/m 60 jaar
6
18
24
t/m 50 jaar
2
2
leeftijd onbekend
2
6
8
totaal
165
494
659
Els vult aan, dat op dit moment van nog maar 5 leden de leeftijd onbekend is en DSVZ
vanaf 1 januari 2016 al 28 nieuwe leden er bij heeft.
Coby Steggerda vraagt of het ook mogelijk is de contributie contant te betalen. Els
antwoordt, dat zij de contributie, indien gewenst, zelfs bij de leden thuis komt ophalen.
Dan volgt Yvonne. Zij wijst de leden op het overzicht activiteiten* in 2015, dat op alle
tafels is neergelegd, en deelt mee, dat voor de volgende activiteiten, die maandelijks of
af en toe georganiseerd werden, zeer veel belangstelling bestond, te weten:
11 keer is de activiteit ‘uit eten’ georganiseerd - 525 leden hebben deelgenomen
4 keer een bingo / loterij
- 455 leden
5 dagtochten
- 249 leden
2 ‘gezellige middagen’
- 170 leden
2 modeshows
- 165 leden
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Naar aanleiding van het overzicht merkt Tilly Polsma op, dat aan de dagtochten niet door
249 maar 262 leden is deelgenomen.
Succesvolle nieuwe activiteiten in 2015 waren: de High Tea, gezellige middag aan het
strand, golfen, biljarten en de leeskring.
En leven er ideeën voor nieuwe activiteiten, mail deze dan naar het secretariaat.
Op de vraag van Joke Pasman of ‘de themamiddag’ een vervolg krijgt, antwoordt Fred
bevestigend.
6. Financiën
Verslag kascommissie
Fini van der Meulen en Jan Kreijger hebben de financiële administratie van de vereniging
uitgebreid gecontroleerd en in orde bevonden. Jan Wassenaar leest vervolgens de
verklaring van de kascommissie voor: ‘Zandvoort, 19 februari 2016. Ondergetekenden
verklaren in hun functie als kascontrolecommissie van De Seniorenvereniging Zandvoort
de financiële administratie over het boekjaar 2015 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 2015 gevoerde beleid. De commissie’.
Vervolgens bedankt hij de commissie voor de verrichte controle en reikt aan hen als dank
een doosje ‘Merci’ uit.
Verlies- & winstrekening 2015
Ter verduidelijking van het werkelijk ontvangen bedrag aan contributies (€ 12.530,-)
deelt Fred mee, dat door de leden in 2015 gemiddeld € 20,- contributie is betaald.
Vervolgens wordt naar aanleiding van de verlies- & winstrekening gelegenheid geboden
aan het bestuur vragen te stellen. Omdat niet alle vragenstellers hun naam hebben
genoemd volgt hierna alleen de vraag en het antwoord:
 Wat is met het verschil tussen de door de gemeente verstrekte subsidie voor
zwemmen (€ 3.810,-) en de werkelijke zwemkosten (€ 3.469,-) gebeurd?
Het verschil is voor andere activiteiten binnen de vereniging ingezet, want het hoeft
niet aan de gemeente te worden terugbetaald.
 Zijn de toegezegde giften ad € 3.900,- ontvangen? Ja, deze zijn ontvangen.
 Wat houdt de reservering risicofonds 2015 in? Dit is een buffer voor de vereniging om
in de toekomst het eventueel wegvallen van gemeentesubsidie en giften te kunnen
opvangen.
 Wat gebeurt er met het geld van het risicofonds als DSVZ wel subsidie blijft
ontvangen? In dat geval kan een deel van het fonds voor bijvoorbeeld ons komend
lustrum worden gebruikt.
 Waarom wordt het geld van het fonds niet ingezet om voor leden, die het zich
financieel niet kunnen veroorloven, een keer een vakantie te betalen? Het fonds is hier
niet voor bedoeld en zal hier dus ook niet voor worden gebruikt.
 Welke kosten vallen onder de post diverse algemene kosten? Kosten van bijvoorbeeld
de nieuwjaarsreceptie en van de activiteit Nordic walking.
 Wat zijn dubieuze contributies? Leden die verzuimen hun contributie te betalen.
Vervolgens wordt de verlies- en winstrekening goedgekeurd en wordt aan het bestuur
décharge verleend.
Begroting 2016
Geen opmerkingen en de begroting wordt door de leden geaccordeerd.
7. In de pauze wordt door Ada Klarenbeek van Pluspunt, in aanwezigheid van
José Koper van Cinema Circus Zandvoort, de samenwerking tussen Pluspunt en
‘Cinema Nostalgie’ aan onze vereniging overdragen. Fred neemt namens het bestuur
‘de filmrol’ van Ada in ontvangst en deelt mee dat het bestuur met de overdracht per
7 juni 2016 zeer content is.
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8. Verkiezing kascommissie
Fini van der Meulen treedt af als lid van de kascommissie. Voorgesteld wordt
Jan Kreijger en Liesbeth Beelen te benoemen. Truus van der Voort is bereid de vacature
van reserve lid van de kascommissie in te vullen. De leden gaan hiermee akkoord.
9. Bestuursmutaties
Na ruim 5 jaar voorzitterschap van de ANBO/DSVZ stelt Fred zich niet meer herkiesbaar.
Hij geeft aan, dat het zijn persoonlijke keuze is. Na april gaat hij de tijd die vrijkomt
besteden aan interesses en hobby’s, die hem na aan het hart liggen en waaraan hij
gedurende zijn voorzitterschap onvoldoende aandacht en tijd heeft kunnen besteden.
Ten aanzien van zijn opvolging deelt hij mee, dat aan de hand van een opgesteld profiel
met mogelijke opvolgers gesprekken zijn gevoerd, hetgeen helaas nog niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid. Fred is er van overtuigd, dat er binnen afzienbare tijd in
zijn opvolging wordt voorzien en is het bestuur voldoende stevig om het even zonder
voorzitter vol te houden.
Niets ten nadele van onze penningmeester, maar om te voorkomen dat de financiële
uitvoering binnen ons bestuur onverhoopt stagneert, is naar een aanvulling op ons
bestuur gezocht en die is gevonden in de persoon van Olga Poots als plaatsvervangend
penningmeester. Zij stelt zich vervolgens in het kort voor. Hierna wordt door Fred haar
voordracht in stemming gebracht. De leden gaan met haar benoeming akkoord en Olga
ontvangt van het bestuur een boeket bloemen, dat door DSVZ lid Joop Jansen is
samengesteld.
10. Doelen van DSVZ 2016 – 2017
Gerard deelt mee, dat de doelen van het bestuur van DSVZ zijn: ons ledenaantal
uitbreiden naar 700 leden; organiseren van (meer) informatiebijeenkomsten; succesvolle
activiteiten handhaven dan wel uitbreiden; de ‘Indonesische middag’ zal bijvoorbeeld een
vervolg krijgen met andere landen; een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig
wonen van ouderen; hiertoe worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met De Key, de
gemeente Zandvoort; het continueren van de samenwerking met Pluspunt, Bibliotheek
Zandvoort, enz.
Omdat Omzien naar elkaar dit jaar (wederom) speerpunt wordt, neemt Ferko het
stokje van Gerard over. Hij deelt mee veel respect te hebben voor de ‘harde kern’ van
Omzien naar elkaar, die het afgelopen jaar onder andere ruim 1.000 kaarten en
enveloppen heeft geschreven en deze bij de leden thuis of elders heeft bezorgd. Voor
2016 is het plan vrijwilligers en leden meer te informeren en wegwijs te maken in de
sociale menukaart.
Alvorens met de rondvraag begonnen wordt, neemt Truus van der Voort, oud bestuurslid
van onze vereniging, het woord. In het kort schetst zij de begintijd van onze vereniging
met Fred als voorzitter. Zij roemt zijn creativiteit, organisatietalent, maar vooral zijn
maatschappelijke betrokkenheid. Zij vindt het jammer dat hij stopt, maar begrijpelijk en
wenst hem alle goeds. Daarna staat Klaasje Armburst, vrijwilliger van DSVZ, op en
bedankt Fred namens alle vrijwilligers voor de wijze waarop hij aan zijn voorzitterschap
invulling heeft gegeven.
11. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Fred bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 16.05 uur.
Aansluitend aan de vergadering begint de afscheidsreceptie van Fred als voorzitter.
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*Jaaroverzicht activiteiten van de Seniorenvereniging Zandvoort 2015
Omschrijving activiteit
Nieuwjaarsreceptie in samenwerking met de gemeente
en andere verenigingen in Zandvoort op vrijdag 2 januari in
De Haven van Zandvoort
Nieuwjaarsreceptie DSVZ op dinsdag 6 januari in De Krocht
Algemene ledenvergadering op dinsdag 14 april in De Krocht
Bijscholing belastingaangifte 2014 voor belastinginvullers
op maandag 16 februari bij de Belastingdienst in Haarlem
High tea op dinsdag 10 februari in De Krocht
45-jarig jubileum-/afscheidsconcert seniorenkoor
Voor Anker op zondag 15 november in De Krocht
Fietstocht langs de bloemenmozaïeken in De Zilk en
Vogelenzang op zaterdag 18 april
Fietstocht naar de SAIL-IN Parade op woensdag 19
augustus
Jeu de Boules; donderdag 28 mei
6 ‘theater’voorstellingen
11 x uit eten
2 informatiebijeenkomsten over vakantiereizen
2 vrijwilligersbijeenkomsten
4 x bingo / loterij in De Krocht
2 modeshows in De Krocht
2 gezellige, muzikale middagen
4 museum- / tentoonstellingbezoeken
3 stadswandelingen
5 dagtochten
2 vijfdaagse reizen
Golf clinic op woensdag 22 april
Golflessen vanaf vrijdag 5 juni
Leeskring gestart in september
Bridgen; iedere maandag in het Rode Kruis gebouw
Klaverjassen; iedere maandag in ‘De Open Golf’
Zingen; iedere woensdag in het Jeugdhuis
Nordic Walking; iedere dinsdag
Start 17 maart en 1 september

Zwemmen; iedere maandag in het zwembad van Center Parcs
Zandvoort
Biljarten; iedere woensdag in het HIK
start 7 januari en 5 augustus
Fietsen; 2e en 4e zaterdag van de maand, start 14 maart
Stevig wandelen;
iedere woensdag en zondag
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Aantal mensen,
dat heeft
deelgenomen
10
60
55
4
65
65
15
13
15
88
525
67
86
455
165
170
55
24
262
77
13
8 x 6 lessen = 48
7 x 2 keer = 14
14 x 40 weken =
564
32 x 40 weken =
1.280
20 x 40 weken =
800
20 x 15 weken =
300
16 x 15 weken =
240
24 x 50 weken =
1.200
5 x 20 weken = 100
7 x 20 weken = 140
10 x 30 weken =
300
(10 + 8) x 52
weken = 936

