Nieuwsbrief
Augustus 2017

Beste leden,
Ik ben vroeg uit bed en schrijf dit voorwoord in het zonnetje achter mijn huis.
Het belooft een mooie dag te worden. We worden verwend, want we hebben al
veel mooie dagen gehad. Ook tijdens de stadswandeling door Haarlem op 28
juni jl. en de dagtocht naar Texel op 15 juni jl.. De verslagen hiervan leest u
elders in deze nieuwsbrief.
Het zonnige weer brengt mij even terug naar de 5-daagse busreis naar het
Moezelgebied, die alweer achter ons ligt. Het voorspelde weer zou de hele
week niet best zijn, maar achteraf hebben we veel mazzel gehad. Er was wel
eens wat onweer, gepaard gaande met een enkele plensbui, maar dat hebben
we voor lief genomen.
Met veel herinneringen zijn we weer in Zandvoort teruggekeerd. Aan de
reacties van de deelnemers kunnen we concluderen dat een ieder het naar zijn
of haar zin heeft gehad.
Ik hoop, dat dit ook gaat gebeuren met de 5-daagse cultuurreis naar Praag en
de Bohemen eind augustus / begin september a.s..
Ik ga nu zelf ook even vakantie vieren; als sportfanaat ga ik met Els een
bezoek brengen aan Polen en in het bijzonder naar de World Games in
Wroclaw.
Er komen nog meer mooie dagen aan. Geniet er allen nog van.
Op naar de start van het nieuwe seizoen en alle activiteiten met in het
bijzonder de ouderendagen in oktober a.s. en ons 5-jarig bestaan in november
van dit jaar. Ik heb er nu al zin in.
Veel leesplezier.
Gerard Kuijper
Voorzitter DSVZ
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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 023-5715164 (ingeval het
antwoordapparaat aan staat a.u.b. uw naam en
telefoonnummer inspreken) of bellen naar
Ferko van Ancum 023-5715268.

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Secretariaat: tonvanwaarde@casema.nl, telefoon 06 – 44 74 06 53
Redactie Nieuwsbrief: els.kuijper@hotmail.com
Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
De nieuwsbrief over september wordt bezorgd tussen vrijdag 25 tot en met maandag
28 augustus
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Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw W. van Bavelgem – v.d. Velden, mevrouw I.G. Kasdorp, mevrouw M. Kühne,
de heer P. Kühne, de heer K.F. Mellenbergh, mevrouw G.C. Raadschelders,
de heer H.J. Rückert. Deze leden heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
Verslag koud buffet met live muziek in De Krocht
Donderdag 1 juni werd de activiteit “uit eten” van
onze vereniging voor dit seizoen afgesloten met het
intussen traditionele koude buffet in De Krocht.
Ieder jaar weer weet Theo Smit ons te verrassen
met heerlijke salades, vis, vlees, meloen, gevulde
eitjes enz. enz..
Het was ook deze keer niet alleen een lust voor het
oog, maar ook een streling van de tong. De Krocht
was afgeladen vol. Onze tafel was als laatste aan de
beurt. We hoefden niet te “schrapen”. Er was nog
van alles meer dan voldoende.
Opgevrolijkt door de muzikale omlijsting van het
Mainstream Jazz Trio o.l.v. Ger Groenendaal op de
saxofoon in combinatie met zang van Mieke Groenendaal en Jim Meijer op de keyboard
verliep de avond in een hele relaxte en gezellige sfeer.
Als toetje waren er natuurlijk de heerlijke ijstaarten, die feestelijk werden opgediend.
De Krocht is echt onze thuishaven met Rob, Mieke en Henk in de bediening.
Het zijn voor ons allemaal bekende gezichten. Ik weet niet of Theo Smit nog hulp heeft
gehad in de keuken, maar een groot compliment voor dit “Huzaren”stukje is zeker op zijn
plaats.
Ans en Jopie, bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen. Het is zeer succesvol
geweest. Het “uit eten” is intussen een activiteit met vaak de meeste deelnemers.
Het voorziet duidelijk in een behoefte.
Als dit verslag in de nieuwsbrief verschijnt, is het alweer eind juli en schiet de zomer al
weer op. Ik hoop dat alle vrijwilligers, alle leden en niet te vergeten onze bestuursleden,
uitgerust en vol enthousiasme aan een nieuw succesvol seizoen gaan beginnen.
Klaasje Armbrust.
Extra bedankje
Applaus en alle lof voor Freny en Tilly voor de geweldige wijze waarop zij de Texeltocht
georganiseerd en uitgevoerd hebben. Dat zal geen eenvoudige opgave geweest zijn. Ik
wil ze graag eens in het zonnetje zetten voor hun werk voor onze seniorenvereniging.
KLASSE ! Bedankt dames,
Tiny Radsma.
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Verslag van dagtocht naar Texel 15 juni 2017
Het beloofde een warme dag te worden, de warmste
dag van de week, donderdag 15 juni 2017. Maar dat
wisten de dames Tilly Polsma en Freny Kirindongo nog
niet toen zij begonnen met het organiseren van deze
dagtocht naar Texel van De Seniorenvereniging
Zandvoort. Echter in de bus naar Den Helder was het
heerlijk koel en na een voorspoedige reis stond het
gezelschap op de steiger van de veerpont naar Texel.
Op een dergelijke zomerdag is het altijd druk met vakantievierders op weg naar het
mooie eiland. De afvaart van half elf werd net gemist, dus moesten we een uur wachten,
maar daar wist Freny wel een oplossing voor. Buiten de bus in een verkoelende zeebries
kreeg iedereen een krentenbol en een flesje vruchtensap en dan is een uur zo om. Het is
heel bijzonder hoeveel auto´s, campers, vrachtwagens en autobussen in zo´n veerboot
geladen kunnen worden. Nieuwsgierig naar de bijzonderheden van het schip leerde ik dat
het gebouwd was door werf “ De Schelde” in Vlissingen en in juli
2005 in de vaart gekomen. De bouw vond plaats volgens de
classificatie van Lloyds Register met de aantekening dat het schip ook
geschikt is als ijsbreker in de wateren rond Texel. Op het eiland
gingen wij via Oudeschild naar Oosterend voor de koffie met gebak,
die we gebruikten in een tropische omgeving van de Texel Zoo. De
vlinders en de exotische vogels hadden hiertegen allerminst bezwaar,
dit te oordelen naar hun bewegingen.
Een show met een zevental roofvogels volgde daarna. De Eerste die
werd voorgeleid was de Kerkuil
Kasper, gevolgd door de Raaf
Gerrit. Zij lieten zich de stukjes
vlees goed smaken en voor hun
kunsten kregen zij van de man die
de voorstelling presenteerde vele
complimentjes, zoals “hartstikke
goed” en “super”. Dit zei hij
overigens ook tegen de Canadese
Uil, de Gier, Steppen Arend “ Merel” en de andere gevederde vrienden. Ook riep hij ze
toe om de handrem te gebruiken wanneer ze te snel bij hun prooi kwamen. Van nabij
bekeken zijn de scherpe ogen en de bek met kromme snavel van deze vogels
afschrikwekkend. Arm vogeltje, muisje of andere prooi dat in hun klauwen komt.
Na een uur gingen we weer verder en Peter onze chauffeur loodste ons behendig over de
smalle wegen naar Restaurant De Robbenjager nabij de vuurtoren van Cocksdorp. De
maaltijd Vis en Chips of Robbenburger verscheen vlot op tafel en met een koele drank
erbij genoot iedereen. De dames bij mij aan tafel wensten nog even te genieten van
koffie met slagroom en likeur. Hierna vertrok het gezelschap naar ijsboerderij “Labora”
voor een smakelijk toetje. Uit de vele smaken kon men kiezen, maar favoriet was toch
wel het Texelse Boerenjongens ijsje! Het ijs wordt hier bereid met melk van de eigen
koeien. Het melken van deze koeien vindt plaatst door middel van een volautomatische
computergestuurde melkrobot. De koe regelt het gehele proces zelf. Zodra ze merkt dat
haar uier vol is gaat zij naar de machine en geniet van de brokjes en in de zelfde tijd
vindt het melken plaats. Via chips aan de koe wordt de robot in werking gesteld zonder
tussenkomst van de mens. Wanneer de uier leeg is, vallen de zuignappen van de spenen
en de koe vertrekt. Welk een uitvinding!!
Wij moesten terug naar de haven omdat de veerboot om zeven uur vertrok en twee uur
later waren we weer in Zandvoort aan Zee. Met dank aan Peter voor het veilige rijden en
de al even genoemde dames van de afdeling reizen.
Harry Visser
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Verslag van de 5 Daagse reis naar de Moezel, 26 t/m 30 juni 2017
Maandag 26 juni eerst kennis gemaakt met chauffeur Jeroen. Iedereen opgehaald en
bijna op tijd vertrokken; 2 personen waren het paspoort vergeten, dan wel verloren.
Het verloren paspoort werd gevonden door de buurvrouw, maar we besloten er niet op te
wachten en te vertrekken. We hadden vooraf alle paspoortnummers al doorgegeven aan
de reisorganisatie.
Onderweg naar de koffiestop in Babberich lag er t.h.v. Arnhem een ladder op de snelweg
waardoor we flink moesten remmen en uitwijken; gelukkig zat iedereen in de gordels en
is er geen ongeluk geweest. Koffiestop zoals gezegd in zonnig Babberich en na wat gedoe
met trekkers in het centrum van Babberich door naar Duitsland. We misten wel Ria van
Peter, want er was geen bediening in de bus. Hebben we opgelost: Mieke, ik en
ondersteund door Rita hebben koffie en thee gezet en zijn daarmee af en toe door de bus
gegaan.
Onderweg een broodje gegeten in één van
de vele wegrestaurants. Om ongeveer
15.30 uur waren we op de plaats van
bestemming. We verbleven in hotel
Lellmann in Löf aan de Moezel. Redelijk
chaotische incheck bij het toewijzen van
de kamers door de eigenaresse, Frau
Ludwig.
18.00 uur diner. De bouillon vooraf was
wel lekker maar vreselijk zout. Daarna
stoofvlees met een zeer hete aardappel en
een toetje. Bijna iedereen ging op tijd naar het “mandje”; een aantal ging nog een
drankje drinken op het terras voor het hotel. Onrustig geslapen doordat onze kamer
helaas boven de keuken lag.
Dinsdag 27 juni. Om 06.00 uur begon de keukenbrigade weer met werken; een wekker
had ik dus niet nodig. Het ontbijt was wel goed maar tussen ons zitgedeelte en het
ontbijtgedeelte waren 4 traptreden. Niet echt handig voor onze groep. De eieren stonden
wel vlak bij onze tafels maar er werden er 6 per keer gekookt dus dagelijks een redelijke
run op de eieren. Of anders 4 minuten wachten en je handen branden.
Om 10.00 uur rustig aan naar Cochem, een leuke stad. Een paar deelnemers zijn naar de
Reichsburg gegaan; de meesten gingen winkelen, wandelen of een terrasje pakken. 's
Middags een wijnproeverij vlak bij het centrum. We moesten wel 200 meter lopen, omdat
de bus niet onder het viaduct door kon. Bezoek aan de wijnkelder stelde niet veel voor.
Ik was in de veronderstelling dat wij volgens ons arrangement 2 wijntjes te proeven
kregen, maar het bleken er 5 te zijn. Feestvreugde verhogend. Daarna nog een
ouderwetse diapresentatie die bij sommigen dankzij de wijn op de meelpitjes werkte. De
wijn was prijzig; niet veel deelnemers hebben er wijn gekocht. Via een mooie route weer
terug naar het hotel. 's Avonds eerst een drie gangen diner en daarna weer op het terras
voor het hotel gezeten. Om 04.00 uur ’s nachts een flinke regen en onweersbui.
Woensdag 28 juni. Om 09.30 uur met de bus naar Bernkastel Keus. Dit is een leuke
plaats met heel veel “vakwerkhuizen”. We hadden één flinke bui en af en toe wat kleine
regendruppels. 's Middags om 15.00 uur varen naar Traben Trarbach; het kon niet
eerder. Iedereen was netjes om 14.30 uur bij de boot. Mooie vaarroute op de Moezel.
Aan het eind van de boottocht barstte er vuurwerk in de vorm van onweer, bliksem en
regen los. We zagen het al aankomen omdat de lucht steeds donkerder werd.
Gelukkig zaten we binnen, maar wel apart om dit op het water mee te maken.
Aan het eind in Traben Trarbach stond de bus al op ons te wachten en konden we snel
(voor zover het snel gaat met deze groep) instappen.
's Avonds na het eten werden de benodigde spullen neergezet voor loterij. In het
restaurant gedeelte was het nogal warm en de meesten hebben even lekker op het terras
voor het hotel zitten “uitbuiken”. Hier werd onze vaste chauffeur Peter toch wel gemist,
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want nu was er geen live muziek. Vooraf getracht muziek te huren maar die kwamen
alleen als ze minimaal 3 uur mochten spelen en dat was voor ons in combinatie met de
loterij te lang. We hadden onze eigen band in de vorm van een CD speler en CD's
meegenomen. Een kleine loterij gehouden. Ik trok de lootjes en Mieke en Gerard hebben
de prijzen uitgereikt. Er is een nieuw komisch duo opgestaan. Snip en Snap zijn er niets
bij. We hebben erg gelachen en gingen laat naar ons “mandje”.
Donderdag 29 juni. Om 09.00 uur op weg naar Düsseldorf; er was regen voorspeld, maar
wij hebben de hele dag redelijk mooi weer gehad. De helft van de groep wilde de
Rheinturm niet bezoeken en die waren alvast door Jeroen naar het centrum gebracht. De
andere helft heeft de Rheinturm wel bezocht.
We zijn een uurtje (lang genoeg) op de toren
gebleven. Gelukkig was het helder weer en was
het uitzicht heel mooi. Op ieder raam stond
aangegeven waar je naartoe kon kijken. Hierna
werden ook wij naar het centrum gebracht. 's
Avonds zou de ploegenpresentatie van de Tour
de France in Düsseldorf zijn; alles was versierd
met Tour de France spullen. Wij hebben nog
een geel, groen en een wit met rood bolletjes
vlaggetje kunnen scoren. Om 15.30 uur waren
er helaas 3 te laat bij de bus. Na een kleine
speurtocht kwamen ze opdagen. Plankgas Düsseldorf uit omdat om 18.00 uur enkele
wegen werden afgesloten voor de Tour de France. Heel Düsseldorf stond in het teken van
de Tour de France. Het was leuk om een keer deze sfeer te proeven.
Düsseldorf vond ik best een mooie stad; ik was er niet eerder geweest. Terug naar het
hotel. Helaas waren we onderweg een paar keer in een file beland waardoor wij pas na
18.00 uur terug waren. Om 18.30 uur diner. Er was nog een andere groep in het hotel
ingecheckt, dus we moesten de etenstijd verdelen zodat de kok niet in de stress zou
raken. En ja, alweer ’s avonds op het terras vertoefd.
Vrijdagochtend 30 juni. Er stond een hele mand met eieren !!! Iedereen was keurig op
tijd klaar en hebben we de koffers en tassen in kunnen laden volgens ons
kleurensysteem wat makkelijker uitladen is. Het inladen ging als een tierelier. Om 09.00
uur afscheid genomen van Löf en hotel Lellmann. Op weg naar Barneveld voor de lunch;
onderweg hebben we nog een korte koffiepauze gemaakt. In Barneveld zaten de
meesten op een terras toen het begon te regenen en vluchtten naar binnen. Op dat
moment ontstond er wat chaos in het restaurant en hebben we de bestelde broodjes in
een doggie bag mee naar de bus genomen. Voor we de bus instapten kreeg ik spontaan
een mooi boeketje bloemen en dat vond ik erg leuk. Om 14.30 uur bezoek aan
borduurmuseum Het losse Steekje in Barneveld. HILARISCH. Een borduurmuseum dat
door mannen gerund wordt. Voor de mannelijke bezoekers was er een houtsnijder. We
kregen koffie met koek en slagroom en daarna een inleiding over het ontstaan van dit
museum. Erg leuk. Op de bovenste etage is een tentoonstelling met allerhande oude en
aparte zaken. Aan de wanden hangen 1500 geborduurde kunstwerken; zo mooi gemaakt
dat het wel foto’s lijken. Het museum heeft 10.000 kunstwerken; zelfs de Nachtwacht
hangt er in geborduurde versie ! Hierna gingen we op weg naar Haarlem voor het
afscheidsdiner. We waren keurig op tijd om 18.00 uur bij v.d. Valk, maar troffen het niet
met de bediening, omdat een paar obers in opleiding waren en dat ging erg traag. We
hadden ons voorgerecht al op tafel staan, maar nog geen drankjes besteld. Om 20.30
uur pas klaar om naar Zandvoort te gaan.
Gerard en ik waren om 22.00 uur thuis. Best wel een beetje moe, maar met een voldaan
gevoel.
Els Kuijper
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Verslag stadswandeling Haarlem 28 juni 2017
Op 28 juni jl. hebben wij een heerlijke stadswandeling gemaakt door Haarlem. Door wat
vertraging van de NS kwamen we iets later aan in Haarlem.
Na een bakje koffie begon de stadswandeling door de Burgwalbuurt. Een prachtige wijk
met fraaie grachten en oude panden zoals bv De Amsterdamse Poort.
De gids (Marga) liet ons “verborgen” plekjes zien die zelfs voor mensen, die regelmatig in
Haarlem komen, toch nog niet bekend waren.
Zo bezochten we de Houtmarkt waar vele vermaarde bierbrouwerijen in de 16 e eeuw
stonden. Vervolgens wandelden wij door een aantal hofjes.
Een bewoonster van een hofje vertelde ons enthousiast over
haar woonplek.
Marga wist ons vele interessante dingen te vertellen tijdens de
wandeling. Zo vertelde zij over Kenau Simonsdochter
Hasselaer. Zij zou volgens de overlevering op de walmuren
hebben gestaan om de Spaanse aanval tijdens de
Tachtigjarige oorlog af te slaan. Haar naam leeft voort in
diverse straten en pleinen, die naar haar vernoemd zijn.
Na een heerlijke (wel warme) wandeling hadden wij onze
lunch in hetzelfde restaurant als waar wij waren begonnen met
een bakje koffie. Daar kwamen wij toevallig onze dorpsgenoot
Marco Termes tegen. Speciaal voor ons heeft hij het
onderstaande gedicht gemaakt.
Gedicht Marco Termes:
Van dingen die blijven
Van zaken die gaan
Het hart van bestaan.
In de lach inmiddels een traan
We kennen elkaars kinderen
We weten van geweest
En hoe het zal vergaan
Ik zeg je: ik hou van je, vriendin.
Truus Reumann

Stadswandeling Amersfoort 30 augustus
Deze wandeling gaat door het historische centrum van
Amersfoort en ook door nieuwe stadswijken.
We vertrekken vanaf Station Zandvoort met de trein
van 09.06 uur.
De kosten zijn € 5,= per persoon. U kunt zich opgeven
bij Jopie van Heumen, telefoonnummer 06-11599320
of per e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl of bij
Ans Vet, telefoonnummer 023-8887790 of per e-mail
ans.vet@casema.nl
Als blijkt dat u na opgave toch niet mee kunt gaan wilt
u zich dan afmelden? Op deze manier kunnen we
andere deelnemers een plezier doen.
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Zomertabletcafé
Steeds meer senioren ontdekken de voordelen van de tablet. Juist voor ouderen met
weinig computerervaring is de tablet namelijk een goede oplossing. Ze zijn eenvoudig te
gebruiken, compact, draagbaar, licht van gewicht en hebben veel functies.
U kunt er onder andere mee:
 Op het internet surfen
 E-mail versturen
 Foto’s maken
 Video’s bekijken
 Muziek luisteren
 Videobellen met bijvoorbeeld familie, vrienden maar ook verzorgers
 Elektronische boeken (e-books) lezen
 Puzzels en spelletjes doen
Neemt u uw tablet mee op vakantie en wilt u snel wat handige tips en trucs leren? Over
bijvoorbeeld e-books op uw tablet, wifi in het buitenland of leuke selfies maken? Maar
ook als u thuisblijft zijn er tal van handige programma’s voor op de tablet te ontdekken.
Tabletgebruikers kunnen in het Zomertabletcafé hun ervaringen delen en kennis opdoen
onder begeleiding van mediacoaches van de Bibliotheek. De toegang is gratis, neem wel
uw eigen tablet mee.
Vrijdag 11 augustus | 10:00 – 12:00 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1 in Zandvoort
Boekentips
Elizabeth Jane Howard
Lichte jaren
Eind jaren 30. Drie generaties van de familie Cazalet komen tijdens hun
zomervakantie bij elkaar op het familielandgoed in Sussex. Ieder familielid
heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen zorg, zijn eigen geheim. Ondertussen
heerst er spanning rondom de dreiging van een naderende oorlog.
Gebaseerd op de geschiedenis van de welgestelde familie van de
schrijfster.
Deel 1 van de vijfdelige “Cazalet-kronieken”.
Genoten van de tv-serie Downtown Abbey ? Dan zal je hier ook van genieten.
Tammy Cohen
De nieuwe collega
De medewerkers van een uitzendbureau kunnen het erg goed met elkaar
vinden. Ze delen lief en leed en op het werk verloopt alles routinematig.
Tot er een nieuwe baas komt, Rachel. Zij weet de routine van de
medewerkers flink te doorbreken waardoor de sfeer verandert. Er ontstaat
wantrouwen, achterdocht en zelfs haat. En kennen de collega’s elkaar wel
zo goed? Eén van hen heeft een groot, duister geheim. Maar wie?
Spannend tot op de laatste bladzijde.
Simone van der Vlugt
Ginevra
Een verhaal, gebaseerd op een oude Italiaanse legende.
Florence 1347. Ginevra en Antonio zijn al sinds hun kindertijd dikke
vrienden. Als Ginevra 18 is worden ze stapelverliefd op elkaar en willen
trouwen. Maar haar vader is tegen de verlichte ideeën van Antonio en
verbiedt het huwelijk. Hij heeft andere plannen met haar en wil dat ze met
een rijke weduwnaar trouwt. Maar dan breekt de pest uit en verloopt alles
anders dan gepland.
Wie van de eerdere historische romans van Simone van der Vlugt heeft genoten zal dit
zeker ook doen van dit prachtige liefdesverhaal.
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Verhalenmiddag Oud Zandvoort
Steunpunt De Blauwe Tram en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland presenteren deze
zomer hun eerste gezamenlijke verhalenmiddag op dinsdag 8 augustus om 14:00 uur in
de ‘Zandvoorthoek’ van de Bibliotheek Zandvoort
(Louis Davidscarré 1).
Dorpsomroeper Gerard Kuijper vertelt deze middag een
boeiend verhaal over het Zandvoorts verleden.
Tijdens dit gezellig samenzijn laat de Bibliotheek de
deelnemers kennismaken met hetgeen zij te bieden
heeft op het gebied van Oud Zandvoort onder het
genot van een kopje koffie met wat lekkers. Natuurlijk
is er na het verhaal gelegenheid om samen over het
verleden te babbelen en ervaringen uit te wisselen.
Deelname aan deze middag is gratis, maar aanmelden
is wel noodzakelijk en kan bij de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55 in Zandvoort
Noord, 023-5740330.
Via Jolanda Meier is op ditzelfde telefoonnummer meer informatie te krijgen over deze
middag. Bij voldoende belangstelling zal er een vervolg komen tijdens de
woensdagmiddagen van OOK Samen in De Blauwe Tram vanaf eind september.
Dinsdag 8 augustus | Aanvang: 14:00 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort
Herstel het Samen
Voorjaarskriebels? Schoonmaken en weggooien?Of nog even bewaren en repareren?
Bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, kunt u op vrijdag 8 september 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.
Meer informatie is te krijgen bij Sandra Kluyskens, tel: 5740330 of e-mail:
sandrak@pluspuntzandvoort.nl
Mobiliteitsmarkt donderdag 14 september 14.00 uur
Anno 2017 is de Mobiliteitsdag nog meer gericht op mobiliteit: wat kun je allemaal nog
wél met een beperking?
Vanaf 14.00 uur is er op het plein voor de Blauwe Tram (Louis Davids Carré 1) een
“beweeg-markt” met informatie over wat je nog wel kan als je beperkt mobiel bent. Ook
het Alzheimer Trefpunt is vertegenwoordigd met een kraam.
U kunt actief meedoen en diverse proefritjes maken op bv. een Segway, Bellicon,
Wheels4Freedom of een Duofiets. Een hapje en een drankje zijn te verkrijgen bij de
haringkraam. Speciaal voor scootmobielers is er een test van Veilig Verkeer Nederland in
de computerruimte van de bibliotheek.
De Mobiliteitsdag is voor iedereen die minder mobiel is en/of zich voortbeweegt in een
rolstoel of scootmobiel. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig, kom gewoon
langs en doe mee!
Meer informatie is te krijgen bij Jolanda Meier, tel: 5740330 of e-mail:
jolanda@pluspuntzandvoort.nl
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Vrijwilligers gezocht voor De Blauwe Tram
Steunpunt “De Blauwe Tram” (Louis Davidscarré 1, Zandvoort
centrum) gaat na de zomervakantie van start met leuke activiteiten.
Hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig: Gastvrouwen/heren, Digitaal
handige vrijwilligers, Creatieve- en spelletjes vrijwilligers etc. Bent u
een paar uur per week beschikbaar en wilt u meehelpen om van de
Blauwe Tram een succes te maken? Dan zoeken we u! Meer
informatie en aanmelden via Nathalie Lindeboom
nl@pluspuntzandvoort.nl of bel 023-5740355

Zomerstop
De volgende DSVZ activiteiten hebben een zomerstop en starten weer in september a.s.
Bridgen: start 4 september a.s.;
Klaverjassen: start 4 september a.s.;
Nordic Walking: de lessen van Marike Kramer starten 5 september a.s.. Gedurende de
hele zomer blijven wij (kosteloos) Nordic Walken zonder les en houden de starttijd van
11.15 uur aan.
De activiteiten zoals stevig wandelen, biljarten, zwemmen en fietsen gaan ongewijzigd
door gedurende de zomermaanden.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2017
De Algemene Ledenvergadering van De Seniorenvereniging Zandvoort werd op 11 april
2017 gehouden in gebouw De Krocht.
Aanwezig 61 leden, 2 leden zijn met bericht van verhindering afwezig.
 Opening door vicevoorzitter Gerard Kuijper. Hij heet om 14.05 uur iedereen van
harte welkom. Tevens spreekt hij de wens uit dat het een vruchtbare vergadering
wordt waar een nieuw bestuur uit voort komt. Vervolgens stelt hij de aanwezige
bestuursleden voor; Jan Wassenaar (1e penningmeester), Olga Poots (algemeen
bestuurslid en 2e penningmeester), Ferko van Ancum (algemeen bestuurslid) en
Els Kuijper (bestuursassistent).
Jan Hollander heeft zich per 1-12-2016 teruggetrokken als algemeen bestuurslid,
Yvonne Verhoeven heeft zich per 1-3-2017 teruggetrokken als secretaris.
 Mededelingen. Gerard noemt de namen van de 2 leden welke zich bij het bestuur
hebben afgemeld. Vervolgens vraagt hij de vergadering een minuut stilte in acht te
nemen voor de 19 leden welke in 2016 zijn overleden.
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Goedkeuring agenda. De aanwezige leden gaan akkoord met de agenda.
Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 12 april 2016.
De notulen van 2016 worden goedgekeurd.
Behaalde resultaten in 2016. Els Kuijper geeft een overzicht van het ledenbestand
in 2016, eindstand 31-12-2016 is 699 leden (525 vrouwen en 174 mannen).
Tevens meldt zij dat 14 leden de contributie voor 2017 nog niet hebben betaald en
verzoekt zij om verhuizingen duidelijk door te geven.
Tot slot zegt zij zeer verheugd te zijn met het feit dat Liesbeth Beelen de nieuwsbrief
gaat verzorgen.
Er wordt met een kleine uitleg de Top 10 van 2016 vermeld.
- Cinema Nostalgie
- Indische middag
- Bloemencorso
- 5 Daagse reis naar Luxemburg
- Strandmiddag Beach Club Tien
- 5 Daagse reis naar Londen en Kent
- High Tea
- Voorlichtingsbijeenkomsten: 13 september en 26 oktober
- Dagtochten
- Het bereiken van het ledenaantal van 700
Halverwege de uitleg van de Top 10 wordt iedereen verrast met de komst van
wethouder Gert Jan Bluijs voor het uitreiken van de vrijwilligersspeld van de
gemeente Zandvoort aan Els Kuijper, Gerard Kuijper, Jan Wassenaar en ons lid Frans
Porsch.
Financiën. Jan Kreijger en Liesbeth Beelen hebben de administratie van onze
vereniging uitgebreid gecontroleerd en in orde bevonden. Jan Kreijger leest de
verklaring van de kascommissie voor en adviseert de vergadering om het bestuur te
dechargeren voor het over 2016 gevoerde beleid.
Nadat het bestuur is gedechargeerd ontvangen Jan Kreijger en Liesbeth Beelen als
dank een kleine doos Merci.
Hierna neemt penningmeester Jan Wassenaar het woord. Allereerst benadrukt hij dat
de kascommissie zeer serieus heeft gewerkt; vervolgens geeft hij de volgende uitleg
bij de jaarrekening van 2016 en de begroting voor 2017.
- Reserve € 10.000,=, dit is het gewenste bedrag
- De ontvangsten bestaan uit een aantal giften
- De begroting voor 2017 is een stuk lager vanwege het feit dat de meerdaagse
reizen financieel nu rechtstreeks met de reisorganisaties worden afgehandeld
- Er is een reservering voor ons 5 jarig bestaan
- Wij gaan proberen om de VOMAR sponsoring te activeren
Vanuit de vergadering zijn er verder geen vragen voor de penningmeester, mevrouw
Porsch meldt dat de felicitatiekaart zeer wordt gewaardeerd door de leden.
Verkiezing kascommissie. Jan Kreijger treedt af als lid van de kascommissie.
Voorgesteld wordt Liesbeth Beelen en Alm Nihot te benoemen, Truus van der Voort is
bereid de vacature van reserve lid van de kascommissie in te vullen.
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Bestuursmutaties. Gerard meldt dat Yvonne Janse en Liesbeth Beelen
ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur zullen gaan verrichten.
Mieke Kluitenburg en Ton van Waarde stellen zich voor aan de vergadering.
Jan Wassenaar is aftredend als 1e penningmeester en stelt zich herkiesbaar voor een
volgende termijn.
Gerard Kuijper is aftredend als vice-voorzitter en stelt zich herkiesbaar voor een
volgende termijn als voorzitter.
Als nieuwe bestuursleden zijn voorgedragen: Els Kuijper als algemeen bestuurslid en
ledenadministrateur, Ton van Waarde als secretaris en Mieke Kluitenburg als
algemeen bestuurslid.
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Nadat de aanwezigen de stemformulieren hebben ingevuld en deze zijn geteld wordt
de uitslag door Olga Poots bekend gemaakt:
Gerard Kuijper
52 voor, 1 tegen, 8 neutraal
Jan Wassenaar
61 voor, 0 tegen, 0 neutraal
Ton van Waarde
58 voor, 0 tegen, 3 neutraal
Els Kuijper
57 voor, 1 tegen, 3 neutraal
Mieke Kluitenburg
53 voor, 0 tegen, 8 neutraal
Functiewijziging, Olga Poots vicevoorzitter en 2e penningmeester.
Doelen 2017 / 2018.
- In stand houden 700 leden
- Alle leden een verjaardags- en kerstkaart
- Reizen met gegarandeerde partners
- De beste accommodaties voor de beste prijs
- High Tea
- Themamiddagen op zondag
- Voorlichting en informatie
- Omzien naar elkaar doen wij allemaal samen
- Een warm welkom voor nieuwe activiteiten en nieuwe leden
- Groots 5 jarig bestaan in november 2017
Rondvraag.
- Ria Molenaar geeft aan dat het artikel in de nieuwsbrief over Cinema Nostalgie
moeilijk leesbaar is.
Er zal worden gekeken of dit anders kan.
- Cilia van Weerdt vraagt of er mensen zijn die mee willen fietsen op gewone
fietsen (zonder ondersteuning).
In de nieuwsbrief zal hier aandacht aan worden besteed.
- Coby Steggerda vraagt of er een enquête kan komen om te kijken welke
activiteiten mannen leuk vinden.
Dit zal worden gepubliceerd in één van de nieuwsbrieven.
- Amanda Stienstra vraagt of er gekeken kan worden naar een nieuwe activiteit,
Oud Hollandse spelletjes.
Dit zal worden gepubliceerd in één van de nieuwsbrieven.
- Jits Tuinstra vraagt of er contact is geweest met o.a. De Zonnebloem Zandvoort
voor afstemming van de activiteiten.
Els meldt dat zij reeds contact heeft opgenomen met één van de bestuursleden
van De Zonnebloem Zandvoort.
- Ursula Ygosse vraagt of er nog een informatie ochtend komt voor de 5 daagse reis
naar de Moezel.
Deze ochtend zal 23 mei plaatsvinden.
- Ton de Vries vraagt of DSVZ al de wensen kenbaar heeft gemaakt voor de politiek
met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Gerard meldt dat DSVZ in het kader van het beleidsplan indien nodig overleg
voert met alle politieke partijen.
Afsluiting. De nieuwe voorzitter sluit om 16.18 uur de vergadering.

Agenda:
Woensdag 8 augustus
Donderdag 17 augustus
Maandag 28 augustus t/m
zaterdag
2 september
Woensdag 30 augustus
Donderdag 14 september

14.00 uur Verhalenmiddag
Oud Zandvoort
8.30 uur, Dagtocht
Rozenhof
6-daagse culturele busreis
Bohemen/Praag
Stadswandeling Amersfoort
14.00 uur Mobiliteitsmarkt

12

Bibliotheek Zandvoort
Diverse opstapplaatsen

9.06 uur station Zandvoort
Plein Louis Davids Carré 1

