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Nieuwsbrief   

april 2017 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

De landelijke verkiezingen liggen gelukkig weer achter ons. 

Ik ben niet ongelukkig met de uiteindelijke uitslag. Maar dat is persoonlijk. 

De volgende “verkiezing” staat alweer voor de deur en dat is onderdeel van  

onze eigen algemene ledenvergadering op dinsdag 11 april 2017.  

Ik nodig u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn. 

Er zijn wat vacatures ontstaan binnen ons eigen bestuur en hierin zullen wat  

wijzigingen plaatsvinden.  

De agenda voor de vergadering vindt u op pagina 10 van deze nieuwsbrief. 

In de vorige nieuwsbrief heb ik een dringend verzoek aan u gedaan om  

helpende handen. Gelukkig is hierop gereageerd en zijn er enkele dames  

opgestaan die iets meer voor onze vereniging willen betekenen.  

Het bestuur is hier zeer blij mee.  

Dat bleek maar de afgelopen weken, één van onze bestuursleden was  

plotseling behoorlijk ziek en heeft nu nog wat tijd nodig om te herstellen,  

maar u begrijpt wel dat de vereniging moet blijven doordraaien.  

De overige bestuursleden hebben het druk met allerlei werkzaamheden dus is  

het even de schouders eronder en proberen alles zo goed mogelijk te doen. 

Verontschuldig ons, als wij niet direct op alles kunnen reageren maar wij  

blijven voor u ons best doen. 

 

 

Met vriendelijke groeten,   

 

Gerard Kuijper   

Vice - voorzitter 
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THEATER ‘ OPVLIEGERS IN DE SNEEUW’  

Schnabbelzangeres Lydia neemt in Oostenrijk een 

special op voor TV en haar 3 hartsvriendinnen mogen 

mee. Het wordt een trip vol opvliegers, overmoedige 

skileraren, liefdesverdriet, après ski en carrière 

switches. En helpt al die sneeuw dan ook echt tegen 

opvliegers? 

Zaterdag 15 april 2017 kunnen wij  dit zelf 

beoordelen in de Schouwburg te Velsen, waar om 

20.15 uur deze vriendinnen-comedy begint, met o.a. 

Antje Monteiro en Anne-Marie Ruyten. 

 

Opgeven kunt u zich tot maandag 10 april 2017 bij Wies de Jong, tel. 023-571 51 64 

(antwoordapparaat staat aan) of per e-mail: wiesdejong@casema.nl. Als u vervoer nodig 

heeft, wilt u dit dan bij aanmelding doorgeven? 

 

De prijs is € 28.-per persoon;  inclusief garderode, drankje in de pauze en administratie 

kosten. Bijkomende kosten € 4.- per persoon, te betalen aan degene die rijdt. 

Betaling op IBAN nummer NL38INGB 000 10 10 755 t.n.v.  W. de Jong. 

 

Wij waren bij Voorjaarsconcert van SOLI op zaterdag 11 maart jl. met  

6 leden van DSVZ.  

Vóór de Schouwburg te Velsen moesten we langs leden van het Stil-orkest; door dit 

orkest wordt geen noot gespeeld, maar de verwarring wordt gezaaid door hun complete 

outfit (met maskers) van een mars orkest.  

In de foyer werden we muzikaal onthaald door een aantal opleidingsgroepen die hun 

allereerste optreden hadden en ze kregen een daverend  applaus van de aanwezige 

(groot) ouders en bezoekers. 

Na de pauze was er een cross-over met de schilderkunst, de Nachtwacht en het Meisje 

met de brief van Johannes Vermeer, met ondersteuning van het ballet van Dansschool 

Jolein. Heel apart.  

Natuurlijk was er muziek van de diverse afdelingen van SOLI , het Harmonieorkest met 

61 leden, Klein orkest met  een repertoire van musicals, de Slagwerkgroep, de Funband 

en de Big band met swingende jazzmuziek. Bij diverse optredens werd het TWIRL team 

ingezet; een enthousiaste groep jonge meisjes die met dans oefeningen met bewegingen 

o.a. met stok/pompon de uitgevoerde muziek extra accentueerde. Het was een 

programma vol verrassingen en ik heb genoten. 

Wies de Jong. 

 

Uit eten bij Beach Club Tien 

Wanneer: Woensdag 19 april en donderdag 20 april. 

Waar:   Beach Club Tien; Strandafgang De Favauge nr. 10 

Prijs:  € 15.00 per menu en per persoon exclusief consumpties. 

Keuze uit: Voorgerecht diverse soorten soepen, hoofdgerecht zalmfilet 

met een witte wijn saus of schnitzel met champignonsaus en 

nagerecht 3 bolletjes vanille ijs met chocoladesaus of 

chocolade ijs met vanillesaus. 

 

U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur, het eten wordt om 18.00 uur 

geserveerd. Aanmelden tot 15 april 2017 bij Jopie van Heumen  

telefoon 06-11 59 93 20 of per e-mail: jopievanheumenbrozius@live.nl, of 

bij Ans Vet telefoon 023-888 77 90 of per e-mail: ans.vet@casema.nl.  

Bij uw aanmelding opgeven “ vlees of vis”, welke dag u komt en uw 

telefoonnummer. 

mailto:wiesdejong@casema.nl
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Het is weer zo ver. De voorjaars- en zomermodeshow komt er aan. Jorg 

en Nel zijn al weer druk aan het inkopen om u te verrassen met de mooiste 

kleding voor het komende jaargetijde. Tegen aantrekkelijke prijzen en ruime 

keuze wordt u in de gelegenheid gesteld om uw garderobe voor de komende 

tijd weer eens aan te vullen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.  

Ook onze mannequins verheugen zich er weer op, om een en ander voor u te 

gaan showen. Wij kijken ernaar uit en wij hopen: “ U ook”.  

 

De show vindt plaats: donderdag 13 april aanvang 14.30 uur in De 

Krocht. 

Zaal open 14.00 uur. Aanmelden is nodig i.v.m. het aantal zitplaatsen.  

 

Entree is gratis en u krijgt bij binnenkomst een gratis lootje. Tussen de 2e en 

3e ronde vindt de verloting plaats. Het is dan geen pauze, dus geen drankjes 

halen of heen en weer lopen. Na de 3e ronde willen we de mannequins even 

rustig de tijd geven om zich te verkleden en de kleding terug te 

hangen in de rekken. Uw consumpties zijn uiteraard voor eigen 

rekening en tegen contante betaling. Aangekochte kleding kan behalve 

contant, ook met de pinpas betaald worden.  
Aanmelden kan vanaf dinsdag 4 april bij: Els Kuijper, van maandag t/m vrijdag 

tussen 9 en 11 uur bereikbaar op telefoonnummer: 023- 571 82 05, of per e-

mail els.kuijper@hotmail.com, of bij Klaasje Armbrust, telefoon 023-571 75 22  

of e-mail: klaasjearmbrust@gmail.com. 

CINEMA NOSTALGIE 

Op dinsdag 4 april 2017 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar 

deuren voor JACKIE, het verhaal van de moord op John F. Kennedy door de ogen 

van deze charismatische First Lady.  

 In Jackie kruipt Oscarwinnares Natalie Portman in de huid van First 

Lady Jackie Kennedy. De film vertelt het verhaal van de moord op 

John F. Kennedy en de vier dagen van nationale rouw door de 

ogen van deze charismatische First Lady. Een periode waarin de 

hele wereld zijn blik richtte op de beroemde weduwe. Een vrouw in 

rouw, die zich uiterlijk sterk moest houden om een geschokte 

natie gerust te stellen en het beeld van haar echtgenoot voor de 

eeuwigheid historisch te bepalen. De hoofdrol is voor 

Oscarwinnares Natalie Portman (Black Swan, Closer) en de regie is 

in de handen van de veelgeprezen cineast Pablo Larraín, 

die eerder hoge ogen gooide met No (2012) en Neruda (2016). 

Natalie Portman is momenteel genomineerd voor een Oscar voor haar rol in Jackie. 

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: 571 73 73. 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 De 

Seniorenvereniging Zandvoort, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is 

voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
mailto:klaasjearmbrust@gmail.com
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 ‘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 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. 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 

   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:    o.poots@kpnplanet.nl, telefoon 023 – 574 97 89  

 

Redactie nieuwsbrief: els.kuijper@hotmail.com 

 

 

 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:o.poots@kpnplanet.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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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, laten wij samen alert zijn als iemand het moeilijk 

heeft, in de put zit of in de knel komt. Een bezoekje een belletje of een kaartje… 

Laten wij met 700 leden OMZIEN NAAR ELKAAR, help zelf of wijs de weg. 

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. 

 
 

REACTIE OP OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Hartverwarmend, troost en steun gevend waren de mailtjes, telefoontjes, heel veel 

kaarten en zelfs bezoekjes uit het ‘verre’  Zandvoort. Tijdens mijn meer dan 6 weken 

durend verblijf in het ziekenhuis in Delft ver weg van huis en haard, heb ik aan den lijve 

ondervonden hoe belangrijk het is, ook voor het herstel, om contact te hebben met het 

thuisfront. 

Ferko van Ancum hamert er steeds weer op hoe belangrijk het ‘omzien naar elkaar’ is. 

Ik kan het met heel mijn hart ondersteunen en wil iedereen die ‘omgezien’ heeft naar 

mij, heel hartelijk bedanken. 

Fantastisch als de zuster weer binnen kwam met een stapeltje ‘fan’ mail. Heel veel dank. 

Laten we vooral met z’n allen blijven opletten en omzien naar de medemens. 
 

Klaasje Armbrust. 
 

AGENDA: 

 

Dinsdag 4 april 13.00 uur Cinema Nostalgie Circus Zandvoort 

Dinsdag 11 april 14.00 uur Algemene 

Ledenvergadering 

De Krocht 

Donderdag 13 april 14.30 uur Modeshow De Krocht 

Zaterdag 15 april 20.15 uur Theater 

Opvliegers in de sneeuw 

Schouwburg Velsen 

Woensdag 19 april Uit eten 17.00 uur Beach Club Tien 

Donderdag 20 april Dagtocht naar Friesland Diverse opstapplaatsen 

Donderdag 20 april Uit eten 17.00 uur Beach Club Tien 

Maandag    26 juni t/m  

vrijdag       30 juni  

- 5-daagse busreis 

Moezelgebied Duitsland 

Maandag    28 augustus 

t/m zaterdag 2 september 

- 6-daagse culturele busreis 

Bohemen/Praag 
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BOEKEN ADVIES VAN DE BIBLIOTHEEK ZANDVOORT 

 

 

 

Els Launspach 

Maîtresse van Oranje 

 

In Maîtresse van Oranje kijkt de gravin Margaretha van Mechelen 

(1580-1662) terug op haar leven. Als achttienjarig meisje krijgt 

ze een relatie met haar verre achterneef prins Maurits (1567-

1625). Door hun verschillende geloven, zij katholiek, hij 

protestant, zat een huwelijk er niet in. Ze kregen wel drie zonen 

maar woonden niet samen als gezin. Tien jaar lang is Margaretha  

de maîtresse van Maurits tot hij haar enkele weken voor zijn 

dood ten huwelijk vraagt. Maar zover is het nooit gekomen. Een 

mooi inkijkje in het Nederland en de Nederlandse politiek van de  

17e eeuw. 

 

 

 

 

 

 

Emmy Abrahamson 

Hoe je verliefd wordt op een zwerver die in de bosjes 

woont 

De Zweedse Julia woont in Wenen waar ze Engelse les geeft. Ze 

houdt van een rustig, regelmatig leven. Op een zaterdag 

ontmoet ze in het park de charmante Ben. Ze raken in gesprek 

en spreken af elkaar weer te ontmoeten. Ben is een 

aantrekkelijke man maar hij is een zwerver, stinkt en drinkt te 

veel. Ondanks dat voelt Julia zich aangetrokken tot Ben en 

krijgen ze een relatie. Maar kan een relatie tussen twee 

tegenstrijdige karakters stand houden?  

Een romantisch verhaal vol humor. 

 

 
 
 

 

E.O Chirovici 

Boek der spiegels 

  

In een manuscript beschrijft Richard Flynn zijn tijd op de 

universiteit van Princeton aan het eind van de jaren tachtig. In 

de nacht van 21 op 22 december 1987 wordt professor Joseph 

Wieder in zijn woning vermoord. De politie kan de dader niet 

vinden. 25 jaar later krijgt literair agent Peter Katz een deel van 

het manuscript in handen. Vastbesloten uit te zoeken wat er die 

nacht in december is gebeurd gaat Katz op zoek naar het 

ontbrekende deel van Flynns verhaal. 

Een boeiend, origineel misdaadverhaal. 
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BIBLIOTHEEK ZANDVOORT MET 2 INTERESSANTE GRATIS CURSUSSEN 

 

Gratis cursus Klik & Tik in de Bibliotheek Zandvoort 

Internet en de computer worden steeds belangrijker in het 

dagelijkse leven. De cursus Klik & Tik is een absolute 

basiscursus voor mensen die niet of nauwelijks met de 

computer hebben gewerkt, maar dat wel graag willen. Klik & 

Tik bestaat uit drie delen: de basis, het internet op en samen 

op het web.  

Donderdag 13, 20 apr, 4, 11 & 18 mei | 10:00 - 12:00 uur  

 

Gratis cursus Leer werken met de digitale overheid in 

de Bibliotheek Zandvoort 

Bent u klaar voor de digitale overheid? Tegenwoordig wordt 

steeds meer dienstverlening van de overheid digitaal 

aangeboden. Best lastig als u nog niet handig bent met 

internet of niet zo bekend bent met de 

overheidsdienstverlening. In deze cursus van 4 dagdelen 

leert u stap-voor-stap hoe u iets moet aanvragen bij de 

overheid en hoe u handig uw informatie vindt.  

Dinsdag 18 apr,2 9 & 16 mei | 10:00 - 12:00 uur  

 

Voor beide cursussen kunt u zich aanmelden bij de balie van de Bibliotheek of via 

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl     

 

 

 

Contributierekening: NL 14 INGB 000 65 10 893 t.n.v. De Seniorenvereniging 

Zandvoort 

 

De nieuwsbrief over mei 2017 wordt bezorgd van vrijdag 28 april tot en met 

maandag 1 mei  

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Adres in 

Zandvoort 

Telefoon E-mail 

Vacature voorzitter - - - 

Gerard Kuijper 

Vicevoorzitter 

Dr. Schaepmanstr 4 023-571 82 05 gerard.kuijper@hetnet.nl 

Olga Poots 

Waarnemend 

secretaris en 2e 

penningmeester 

Dr. J.G. 

Mezgerstraat 118 

023-574 97 89 o.poots@kpnplanet.nl 

Jan Wassenaar 

1e Penningmeester 

Emmaweg 12 023-571 28 61 waszand@ziggo.nl 

Ferko van Ancum De Ruyterstraat 48 023-571 52 68 vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuursassistent / 

ledenadministrateur 

Dr. Schaepmanstr 4 023-571 82 02 els.kuijper@hotmail.com 

    

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
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NABESTAANDENGROEP 

Hoe pak je het leven weer op na het overlijden van een dierbare? 

Als je een dierbare verliest kom je terecht in een rouwproces. Je wordt soms overvallen 

door nieuwe emoties en gevoelens en het is vaak moeilijk om de draad weer op te 

pakken en je leven een nieuwe invulling te geven. 

Het helpt je in je rouwproces om hier met andere mensen over te kunnen praten en je 

verhaal kwijt te kunnen. 

  

In de nabestaandengroep kun je je ervaringen delen met mensen die een dierbare 

verloren hebben. Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, staan centraal. Heel 

belangrijk is de herkenning en erkenning van het verdriet die nabestaanden elkaar 

kunnen geven in deze groep. Hier vindt u een luisterend oor en wie weet ontmoet u een 

gelijkgestemde waarmee u een vriendschap op kunt bouwen.   

  

Andree Hagenaar (maatschappelijk werker en lid van het Sociaal Wijkteam) ondersteunt 

de groep en met elkaar worden de gespreksonderwerpen bepaald zoals: de eerste keer 

feestdagen zonder de ander, toekomstperspectief, gevoelens als schuld en boosheid, 

nieuwe levensinvulling, weer leuke dingen doen etcetera.  

Indien u daar behoefte aan heeft kunt u ook een individueel gesprek met Adree 

Hagenaar aanvragen. 

 

De groep is vast op elke 1e maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 uur.  

De eerstvolgende bijeenkomst is maandag 3 april 2017. De deelname inclusief 

koffie/thee is gratis. 

 

Aanmelden vooraf is erg fijn (maar is niet verplicht) bij de balie van Pluspunt, 

Flemingstraat 55, 023-574 03 30 of via info@ookzandvoort.nl.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Thea Kamperman: 023-574 03 55. 

 

 

DIGITAAL SPREEKUUR 

 

Kunt u op digitaal gebied wel wat hulp gebruiken? Kom dan langs bij het “Digitale 

Spreekuur” van OOK Zandvoort op dinsdag 4 april van 10:00 tot 12:00 uur. 

Op dit spreekuur wordt u geholpen met vragen die u tegenkomt bij het gebruik van PC, 

laptop, tablet, iPad of smartphone. Er zijn 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 4 april is: “een reis boeken via internet”. 

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

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

Flemingstraat 55 Zandvoort, 023-574 03 30. 

 

 

mailto:info@ookzandvoort.nl
http://www.ookzandvoort.nl/
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HERSTEL HET SAMEN  

Voorjaarskriebels? Schoonmaken en weggooien?  

Of nog even bewaren en repareren? 

 

Bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, kunt u op vrijdag 7 april tussen 14.00-16.00 uur 

weer terecht voor allerhande kleine reparaties. U kunt hierbij denken aan een reparatie 

aan een elektrisch apparaat zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat. Maar ook voor 

naaiklussen zoals het inkorten van een broek of rok of het aanzetten van een 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: 574 03 30 of e-mail: 

n.lindeboom@pluspuntzandvoort.nl. 

 

Wensboom en stemhokjes 

Naar aanleiding van 10 jaar Pluspunt in 2016 heeft 

directeur Albert Rechterschot de belofte gemaakt om 

ook in 2017 “de Wensboom” een plek te geven in het 

gebouw aan de Flemingstraat. 

Afgelopen jaar was deze boom een succes: er werden heel veel wensen in gehangen en 

na uitgebreid jury overleg zijn er 10 wensen uitgekozen waarvan de meeste inmiddels in 

vervulling zijn gegaan.  

Om dit succes te herhalen staat er in  Pluspunt daarom weer een wensboom. 

De wensboom blijft nog staan tot en met 15 juli, daarna gaat de jury in beraad en op  

22 september, tijdens het jaarlijkse fooienfeest voor de vrijwilligers van Pluspunt zullen 

de uitgekozen 5 wensen bekend gemaakt worden. 

Dus: kom langs en hang een wenskaart in de boom! 

 

Boodschappenvrijwilliger gezocht ! 

Komt u regelmatig in de supermarkt ? 

Het is voor ouderen en mensen met een fysieke 

beperking soms moeilijk om zelf naar de supermarkt te 

gaan voor boodschappen: een vrijwilliger die even wat kan meenemen biedt dan 

uitkomst. 

Heeft u de tijd en moeite hiervoor over ? Neem dan contact op met Yolande Gooszen, 

telefoonnummer 023–574 03 30 Pluspunt Flemingstraat 55 Zandvoort Noord. 
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Agenda algemene ledenvergadering DSVZ op dinsdag 11 april  

in De Krocht om 14.00 uur 

 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 
3. Goedkeuring agenda 

 
4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 14 april 2016 

De notulen zijn terug te lezen in de nieuwsbrief van augustus 2016 

5. Behaalde resultaten in 2016 

- Overzicht bestuurs- en vrijwilligerswerk 

- Ledenwerving / - bestand 

- Contacten met de vrijwilligers 

- Belangenbehartiging 

- Activiteitenverslag / Nieuwsbrief 

 

6. Financiën 

- Verslag kascommissie 

- Jaarrekening 2016 

- Begroting 2017 

 

PAUZE 

 

7. Verkiezing kascommissie 

 

8. Bestuursmutaties 

Per 1 december 2016 is algemeen bestuurslid Jan Hollander afgetreden 

Per 1 maart 2017 is secretaris Yvonne Verhoeven afgetreden 

 

Benoemingsvoorstellen: 

Per 11 april is Vice-voorzitter Gerard Kuijper na een periode van 4 jaar aftredend en 

stelt zich herkiesbaar als voorzitter voor een periode van 4 jaar. 

Per 11 april is 1e Penningmeester Jan Wassenaar na een periode van 4 jaar aftredend 

en stelt zich herkiesbaar als 1e penningmeester voor een periode van 4 jaar. 

Algemeen bestuurslid en 2e penningmeester Olga Poots stelt zich beschikbaar voor de 

functie van secretaris met ingang van 11 april 2017 voor een periode van 4 jaar. 

Bestuursassistent en ledenadministrateur Els Kuijper stelt zich beschikbaar voor de 

functie van algemeen bestuurslid voor een periode van 4 jaar. Zij zal de taak van 

ledenadministrateur behouden. 

 

9. Doelen 2017 – 2018 

 

10. Rondvraag 

 

Als u vragen heeft, graag deze vóór 4 april aanstaande mailen naar 

o.poots@kpnplanet.nl of telefonisch doorgeven aan onze waarnemend secretaris.  

Zo kunnen wij de vergadering vlot en efficiënt laten verlopen. 
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