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Nieuwsbrief   

April 2018 

 

           

 

 

 

Beste leden, 

 

Na het venijnige staartje van de winter, waarbij wij ook konden genieten van 

de Olympische en Paralympische winterspelen, begint dan nu toch eindelijk 

de lente. 

Een lente en een zomer met volop bruisende activiteiten van De 

Seniorenvereniging Zandvoort. 

In deze nieuwsbrief kunt u ook het jaarverslag van onze secretaris lezen.  

Het is een groot verslag geworden, want DSVZ organiseert heel veel. 

In dit verslag kunt u ook lezen dat er naast de vrijwilligers ook veel door de   

bestuursleden wordt georganiseerd.  

Het bestuur wil de verhouding tussen de organisatie van het bestuur en de 

vrijwilligers veranderen; dit betekent dat wij als bestuur aan de leden vragen 

om mee te denken en mee te organiseren. 

Wij zijn een vereniging en het is leuk als wij het met elkaar doen, een ieder op 

zijn eigen wijze. Wij hebben allemaal onze eigen kwaliteiten en het is fijn om 

daar als vereniging gebruik van te maken. 

Een mooie start is de evenementencommissie, die het vijfjarig bestaan en de  

themamiddag Ierland heeft georganiseerd. Degene, die hierbij aanwezig 

waren, kunnen bevestigen dat dit bijzonder geslaagd was. 

Maar het blijft natuurlijk altijd lastig om iets leuks en origineels te organiseren   

voor 700 leden. 

Wanneer u ideeën heeft voor een nieuwe activiteit of iets wil helpen 

organiseren, hoor ik dat graag. 

Tot slot wil ik u allemaal een fijne lente met een goede gezondheid toewensen 

en hoop ik u op een van onze activiteiten te mogen begroeten. 

 

      Met vriendelijke groet, 

      Olga Poots 

      Vicevoorzitter 
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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, € 2,00 per keer. 

  Voor informatie: Ton van Waarde 06 44 74 06 53 

 

Klaverjassen 

Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,- per keer.  

In de ‘Open Golf’ aan de Duintjesveldweg 3 in Zandvoort.  

Voor informatie: Inge Wardenier 06 36 12 09 69 
  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, € 3,00 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 € 3,00 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 

 

   Leesgroep 

     Eens in de 6 weken komt de leesgroep in het Rode Kruis gebouw. 

    De huidige leesgroep heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. 

    Heeft u interesse om een nieuwe leesgroep op te starten? Neem dan 

    contact op met Gerard Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05.  

    Hij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 11.00 uur. 

 

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 

 

Sluitingsdatum kopij nieuwsbrief mei is maandag 23 april a.s. 

 

De nieuwsbrief over mei 2018 wordt bezorgd van vrijdag 4 

mei tot en met maandag 7 mei a.s. 

 

 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:tonvanwaarde@casema.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=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/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=&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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Bestuur Adres in Zandvoort Telefoon E-mail 

Gerard Kuijper 

Voorzitter 

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

Olga Poots 

Vicevoorzitter /  

2e penningmeester 

Dr. J.G. Mezgerstr. 118 023 574 97 89 o.poots@kpnplanet.nl 

Ton van Waarde 

Secretaris  

Staringstraat 1 06 44 74 06 53 tonvanwaarde@casema.nl 

Jan Wassenaar 

Penningmeester 

Emmaweg 12 023 571 28 61 waszand@ziggo.nl 

Ferko van Ancum 

Algemeen 

bestuurslid 

De Ruyterstraat 48 023 571 52 68 vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuurslid en 

ledenadministratie 

Dr. Schaepmanstr. 4  023 571 82 05 els.kuijper@hotmail.com 

Mieke Kluitenburg 

Algemeen 

bestuurslid 

Witte Veld 64 023 537 26 94 renemieke@live.nl 

Yvonne Janse 

Bestuursassistent 

Houtvaartkade 3 

Aerdenhout 

023 524 20 81 yvonnejanse@icloud.com 

 

Contactpersonen evenementen 

 

Dagtochten Freny Kirindongo- van Eck 

Tilly Polsma  

023 537 12 49 

023 571 62 65 

Uit eten Jopie van Heumen 

Ans Vet 

06 11 59 93 20 

023 888 77 90 

 

Agenda: 

                                                                                                                                                                  

Dinsdag 3 april Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Dinsdag 10 april Algemene ledenvergadering 14.00 uur De Krocht 

Donderdag 12 april Modeshow 14.00 uur De Krocht 

Donderdag 19 april Dagtocht Texel v.a. 8.00 uur diverse 

opstapplaatsen 

Woensdag 25 april Uit eten bij Zin 17.00 uur Haltestraat 26 

Donderdag 26 april Uit eten bij Zin 17.00 uur Haltestraat 26 

Donderdag 26 april Cultuur en natuur in 

Museum en Beeldentuin 

9.05 uur treinstation 

Zandvoort 

Zaterdag 5 mei Bevrijdingsbingo 13.30 uur De Krocht 

14 t/m 18 mei  Vijfdaagse busreis Duitsland 

23 t/m 28 augustus  Zesdaagse cultuurreis  Denemarken 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

De heer E.A. Fransen, mevrouw J.C.I. Janssens,  

mevrouw R. Kleyn, mevrouw M. Koningen en  

mevrouw E.J. Koper – van Spingelen. 

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:renemieke@live.nl
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Verslag etentje bij Café Neuf 21 en 22 februari jl. 

 

Wat hebben wij weer een heerlijke avond gehad bij café Neuf. 

 

 

De ontvangst van Jopie en 

Ans is iedere keer een 

feestje. 

Je bent dan echt uit eten. 

Wij kregen een heerlijke 

plaats bij de open haard. 

Iedere keer hebben ze een 

goede plek voor de rolstoel, 

waar mijn man aan 

gebonden is. Het is zo lief 

dat ze altijd rekening met 

hem houden. 

 

 

 

 

Na een uurtje borrelen kregen we heerlijke bouillon met een stukje stokbrood.  

Daarna was het hoofdgerecht tonijnsteak of ossenhaaspuntjes in wijnsaus met groenten 

en aardappeltjes. Het smaakte echt heerlijk, maar toch hoorden we dat het koud en taai 

was. Wij hebben dat niet ondervonden, maar zo zie je dus dat smaken echt verschillen.  

Als toetje was er een voortreffelijke coupe Neuf. 

Het was een heerlijke avond en we kijken al weer uit naar het volgende etentje. 

 

Inge Krakau 

  

 

Bedankt voor de themamiddag Ierland op 4 maart jl.  

 

Wist u dat onze seniorenvereniging een evenementencomité heeft? 

 

Tegenover mij in de Krocht zat een echtpaar, 

dat ik niet kende. Hij had een gehoorapparaat 

en door de harde muziek was het moeilijk 

communiceren. Hij vroeg mij wie deze middag 

zo geweldig georganiseerd had met de servetten 

in kleur, de vlaggetjes op de tafels, de posters 

op de muur, de lekkere hapjes en de Ierse 

whisky. Hij was erg enthousiast en verbaasde 

zich erover dat dit allemaal kon voor die € 5,00 

p.p. entreegeld. 

Iedereen heeft kunnen zien dat er dames en 1 

heer rondliepen met een groene hoed en andere 

opvallende groene versierselen. Bij navraag bij 

Els Kuijper hoorde ik dat deze herkenbare personen deel uit maakten van het 

evenementencomité. 

Een compliment en een woord van dank voor deze perfect georganiseerde middag komt 

toe aan: Jan Kreijger, Olga Poots, Yvonne Janse, Mary van Duijn en Inge van Driel.   

 

Klaasje Armbrust 
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Start Fietsseizoen 2018 

Zaterdag 9 maart is het fietsseizoen weer gestart. 

Hoewel, er zijn een aantal leden die de hele winter 

hebben doorgefietst, zelfs tijdens het koudste 

weekend in februari. Chapeau!! 

Zoals gebruikelijk gaan we weer iedere tweede en 

vierde zaterdag van de maand fietsen. We 

vertrekken bij de ingang van Center Parcs, aan het 

eind van de Vondellaan. 

Waar we dan naar toe fietsen, wordt ter plekke 

afgesproken. En soms wordt er ook bepaald waar 

we de volgende keer naar toe gaan. 

We vertrekken om 13.00 uur en fietsen gemiddeld 

tussen de 20 en 30 km.   

Onderweg zoeken we een terrasje of cafeetje op 

om een drankje te nuttigen. Meestal zijn we rond 

16.00 uur weer terug in Zandvoort.  

Doorgaans gaan we met ongeveer 10 personen 

fietsen. Dat aantal zou eigenlijk veel hoger moeten zijn. Zeker als het weer zich van zijn 

goede kant laat zien.  

Heeft u zin in een gezellige, actieve middag, meldt u zich op de 2e of 4e zaterdag van de 

maand om 13.00 uur bij de ingang van Center Parcs. Informatie kunt u krijgen bij het 

aanspreekpunt voor het fietsen: Cilia van Weerdt: 023 571 70 30. 

 

Graag tot zaterdagmiddag.  

 

De modeshow  

 

Wanneer: donderdag 12 april 

Waar: in de Krocht 

Zaal open: 13.30 uur 

Aanvang show: 14.00 uur 

Entree: gratis met 1 lootje 

Consumpties voor eigen rekening. 

Men kan ook pinnen voor 

aangekochte kleding. 

Verloting tussen de 2e en 3e ronde. 

Er is geen pauze. 

Aanmelding noodzakelijk i.v.m. 

aantal zitplaatsen.  

U kunt reserveren bij Els Kuijper per 

mail els.kuijper@hotmail.com of 

telefonisch 571 82 05 op werkdagen 

tussen 9.00-11.00 uur. Ook kunt u 

reserveren bij Klaasje Armbrust per 

mail klaasjearmbrust@gmail.com of 

telefonisch 571 75 22. 

Wij proberen er weer een gezellige 

middag van te maken.  

 

Klaasje Armbrust 

 

 

 

 

 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Uit eten 25 en 26 april 

Waar:  Zin 

  Haltestraat 26  

Wanneer: woensdag 25 april en 

  donderdag 26 april 

Menu: voorgerecht: Courgettesoep 

of champignonroomsoep  

          hoofdgerecht: op de huid 

          gebakken zeebaars met  

          vadouvan saus 

geserveerd met 

aardappelgarnituur en 

voorjaarsgroenten of 

Provençaalse gestoofde 

kippenborst en aardappel 

mousseline en voorjaarsgroenten. Frites wordt apart extra geserveerd 

  nagerecht: parfait Zin 

  Parfait op basis van een lokale kruidenbitter met rood fruit en slagroom   

Prijs:  € 15,00 exclusief consumpties 

Hoe laat: u bent vanaf 17.00 uur welkom 

U kunt zich opgeven bij Jopie van Heumen op telefoonnummer 06 11 59 93 20 of per  

e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl en bij Ans Vet per e-mail ans.vet@casema.nl of  

op telefoonnummer 023 888 77 90. 

 

 

Cultuur en natuur op donderdag 26 april 

 

Ons laatste museumbezoek van deze winterperiode gaat  naar Museum en beeldentuin 

Nic Jonk in Grootschermer. Een uniek museum in Nederland. Van Nic Jonk staan meer 

dan 200 beelden in de openbare ruimten over de hele wereld. 

website: www.beeldentuinnicjonk.nl 

Vanuit het museum wordt een vaartocht georganiseerd door 

de Eilandpolder o.l.v. Piet van Marle. Op deze boot kunnen 

maximaal 20 personen mee. 

De kosten: Entree met koffie en Schermerkoek € 7,00.  

De vaartocht kost € 9,00. (Museumkaart helaas niet geldig) 

We vertrekken uit Zandvoort met de trein van 09.05 uur. 

09.30 uur Aankomst Amsterdam Sloterdijk spoor 8. 

09.34 uur Vertrek Amsterdam Sloterdijk richting Alkmaar 

Spoor 3 

10.03 uur Aankomst Alkmaar 

10.11 uur Bus 123 naar Grootschermer (uurdienst) 

10.30 uur aankomst Groot Schermer. Halte voor het museum 

Mochten we de aansluiting in Amsterdam Sloterdijk missen, 

dan gaan we in Alkmaar koffie drinken in afwachting van de 

bus om 11.11 uur. 

Wilt u mee naar deze unieke combinatie van museum/varen? Dan opgeven bij Jan 

Wassenaar per mail naar waszand@ziggo.nl of telefonisch 06 46 07 57 30. 

De boot moeten we reserveren en vooruit betalen. Wilt u € 9,00 storten op bank  

NL 15 INGB 0673693074 ten name van J.G. Wassenaar 

De entree van het museum wordt ter plaatse afgerekend. 

Indien er voldoende deelnemers met een auto zijn, overwegen wij deze dag met 

autovervoer te gaan  

Groeten, 

Jan Wassenaar 

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
http://www.beeldentuinnicjonk.nl/
mailto:waszand@ziggo.nl
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55 + Bevrijdingsbingo 

Op zaterdag 5 mei bent u zoals ieder jaar weer van harte welkom op de 55 + 

Bevrijdingsbingo. Een leuke middag met prachtige prijzen, lekkere hapjes en 

muzikaal omlijst door Hein Schrama aan de piano. 

Ook dit jaar wordt deze bingo georganiseerd door Stichting Viering Nationale 

Feestdagen in samenwerking met De Seniorenvereniging Zandvoort. 

 

De toegangskaarten voor de 55 + Bevrijdingsbingo zijn vanaf maandag 30 april gratis 

af te halen bij de Bruna Zandvoort en aan de balie van Stichting Pluspunt Zandvoort. 

Let op ! er worden maximaal 2 toegangskaarten per persoon uitgegeven. 

U moet er wel snel bij zijn want: VOL = VOL. De toegangskaarten zijn alléén voor 

volwassenen; het is niet de bedoeling dat u uw kinderen of kleinkinderen meeneemt naar 

deze middag. Een team van enthousiaste vrijwilligers is weer leuke prijzen aan het 

inkopen en natuurlijk ontbreekt een hapje en een drankje niet op deze middag.  

Voor iedereen is er een prijs en er wordt ook een loterij georganiseerd door  

De Seniorenvereniging Zandvoort. 

 

De Belbus rijdt op deze middag gratis. U dient zich wel vooraf op te geven voor de 

Belbus; dit kan aan de balie bij Pluspunt of telefonisch op 023 571 73 73. U moet er wel 

bij vermelden dat het om de bingomiddag in De Krocht gaat. Op 5 mei wordt de telefoon 

bij het Pluspunt niet opgenomen omdat zij dan dicht zijn.  

 

De bingomiddag begint om 13.30 uur in De Krocht. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 5 mei. 

 

      

Cinema Nostalgie presenteert: WILD 

 

Op 3 april 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor WILD 

met de stem van André van Duin. 

 

In Wild volgen we gedurende de vier jaargetijden de 

verhalen van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert 

 en het wilde zwijn. We zien de dieren jongen krijgen,  

die opgroeien naar volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor 

de raaf, buizerd en ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we 

binnenkijken in het nest en met de buizerd vliegen we mee 

over de verschillende landschappen van de Veluwe. 

 André van Duin verzorgt de voice-over van deze prachtige 

natuurfilm en is, naar eigen zeggen, trots dat hij zijn stem 

hiervoor heeft mogen verlenen. Al met al zijn het 

spectaculaire beelden die je normaal niet ziet. En niet kúnt 

zien, omdat Enting speciale toestemming kreeg om te 

filmen in gebieden die niet toegankelijk zijn.  

 

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 

Senioren Vereniging Zandvoort, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en 

 is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 
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Jaarverslag De SeniorenVereniging Zandvoort seizoen 2017 

 

Beste leden van De SeniorenVereniging Zandvoort, 

 

In dit verslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1 Inleiding  

2 Bestuur 

3 Communicatie 

4 Financiën 

5 Activiteiten 

6 Vrijwilligers 

7 Slot 

 

1-Inleiding: 

Dit is het eerste jaarverslag dat ik voor De SeniorenVereniging Zandvoort (DSVZ) mag 

schrijven.  Omdat er meer dan 200 activiteiten aan de orde zouden moeten komen, zal ik 

proberen dit verslag enerzijds zo volledig mogelijk en anderzijds zo summier mogelijk te 

maken. 

 

Dit jaar zijn ons in totaal 24 leden ontvallen. De nabestaanden zijn door de groep 

“Omzien naar elkaar” gecondoleerd en zo hebben wij ons medeleven betuigd. Via de 

nieuwsbrieven proberen wij u zo correct mogelijk te informeren over leden die zijn 

overleden. Helaas worden wij soms te laat of helemaal niet geïnformeerd. Wij doen een 

dringend beroep op u allen om in deze gevallen ook onze ledenadministratie te 

informeren, zodat wij adequaat op deze tragische voorvallen kunnen reageren. 

 

De twee opvallendste zaken dit jaar waren de wijzigingen in het bestuur en de viering 

van ons eerste lustrum. 

 

2-Het bestuur: 

Aan het begin van 2017 bestond het bestuur slechts uit vijf personen en één 

ledenadministratrice. Eind 2016 was Jan Hollander al gestopt als bestuurslid en eind 

februari legde Yvonne Verhoeven het secretariaat neer. We zijn beiden veel dank 

verschuldigd voor hun werk. De functie van voorzitter bleef vacant, maar werd door 

Gerard Kuijper, als vicevoorzitter, prima ingevuld. Olga Poots nam het secretariaat waar. 

De personele bezetting van het bestuur was zo wel erg klein geworden. Tijdens de 

ledenvergadering van 11 april 2017 werden twee nieuwe bestuursleden gekozen en werd 

Gerard Kuijper tot voorzitter gekozen. Jan Wassenaar werd herkozen als 

penningmeester. De verkiezing verliep schriftelijk. Twee personen boden zich aan om als 

bestuursassistenten te gaan functioneren. Zodoende zag het bestuur er vanaf 11 april 

2017 als volgt uit: 

 

Voorzitter:     Gerard Kuijper 

Secretaris:     Ton van Waarde 

Penningmeester:    Jan Wassenaar 

Vicevoorzitter en 2e penningmeester: Olga Poots 

Lid algemeen en Ledenadministratie: Els Kuijper 

Lid algemeen:    Ferko van Ancum 

Lid algemeen:    Mieke Kluitenburg 

 

Yvonne Janse stelde zich als bestuursassistente beschikbaar. Liesbeth Beelen bleek 

bereid zich met de redactie van de nieuwsbrief te gaan bezighouden. 

 

Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd. De vergaderingen verliepen in een prettige 

en constructieve sfeer. Minimaal één bestuurslid vertegenwoordigde onze vereniging bij 

de volgende gemeentelijke bijeenkomsten: 
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-Gezamenlijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie op 6 januari in De Haven van Zandvoort 

-De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei 

-Overleg “Langer Thuis Wonen Bingo op 23 juni” en bij de bingo zelf 

-De opening van het buurtgebouw in De Blauwe Tram 

-De werkgroep Mobiliteitsdag op 14 september en op de dag zelf 

-Overleg inzake de informatievoorziening m.b.t. de WMO 

-Overleg van het kernteam wijkplan Zandvoort Nieuw Noord inzake langer thuis wonen. 

 

Op aangeven van het bestuur, deelde wethouder G.J. Bluijs dit jaar bij verschillende 

gelegenheden de Vrijwilligersspeld van de gemeente Zandvoort uit aan: Els Kuijper, 

Gerard Kuijper, Jan Wassenaar, Frans Porsch, Aafke van Hunen, Atie van Dalen en Fini 

van der Meulen. Voor allen geldt dat zij zich langdurig verdienstelijk gemaakt hebben 

voor DSVZ en andere Zandvoortse instellingen. Dik verdiend dus en nogmaals van harte 

gefeliciteerd. 

Niet onvermeld mag blijven dat ons lid Wim Brethouwer op 26 april benoemd werd tot 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wim kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn 

jarenlange inzet voor, onder andere, onze vereniging. Wim, dik verdiend en ook van 

harte gefeliciteerd. 

 

3-Communicatie: 

De nieuwsbrief is de belangrijkste vorm van communicatie tussen het bestuur en de 

leden. Er zijn dit jaar 10 nieuwsbrieven verschenen. 

Yvonne Verhoeven vormde aanvankelijk de redactie. Els Kuijper nam de redactie van 

Yvonne over en vanaf april/mei kwam Liesbeth Beelen de redactie versterken en werd Els 

eindredacteur. De nieuwsbrief is voor een groot deel afhankelijk van de inbreng van onze 

leden, die hun belevenissen soms zeer uitgebreid omschrijven. De bibliotheek Zandvoort 

leverde ook iedere keer een aantal boekbesprekingen aan. Zij vroegen ook aandacht voor 

hun digitale spreekuur en hun gratis cursussen over hoe om te gaan met de ipad. 

Pluspunt en Ook Zandvoort leverden ook iedere keer kopij aan betreffende de door hen 

te organiseren activiteiten en bijeenkomsten in Zandvoort, die ook voor onze leden 

interessant konden zijn. 

Als de redactie alle ingekomen kopij had samengevoegd tot een nieuwsbrief, kwam er 

een groot aantal vrijwilligers in beweging om achtereenvolgens de nieuwsbrief te 

drukken, pagina's op volgorde te leggen, te nieten, op wijk te sorteren en per wijk af te 

leveren bij de wijkbezorgers. Zij zijn in ons distributieapparaat de laatste schakels, die 

uiteindelijk de nieuwsbrieven bij u in de brievenbus hebben gestopt. In totaal zo'n 700 

stuks per uitgave. Ga er maar aan staan. 

Een steeds belangrijker wordende vorm van communicatie is de website.    

Wij beschikken over een prachtige website. Jan Kreijger is onze webmaster. Samen met 

Jan Wassenaar zorgt hij voor regelmatige verversing van de website. 

Ferko van Ancum zorgt regelmatig voor aanvoer van foto's van de bijeenkomsten in de 

Krocht en fotoboeken van de reizen die gemaakt zijn. 

Alle uitgegeven nieuwsbrieven staan in het nieuwsbriefarchief en alle 

wetenswaardigheden van onze vereniging kunt hierop terugvinden. 

Het adres is: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl en is zeker het bezoeken waard. 

 

4-Financiën: 

De financiën lagen ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van penningmeester Jan 

Wassenaar en 2e penningmeester Olga Poots. Op de ledenvergadering zullen zij alle 

cijfers bekend maken. Els Kuijper hield de contributie-inning nauwlettend in het oog  

en Olga Poots had het bijhouden van de betalingen van de evenementen in haar 

portefeuille. 

De gemeente Zandvoort verleende ons dit jaar een subsidie, terwijl we ook een flinke 

donatie van de Ruusscherstichting mochten ontvangen. Tijdens de mobiliteitsdag werd  

de opbrengst van de makreelrokerij, georganiseerd door Zeevisvereniging Zandvoort, 

aan DSVZ geschonken. 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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U kunt als lid ook een extra bijdrage leveren aan de inkomsten van onze vereniging.  

Als u een klantenkaart van de Vomar heeft en u geeft het nummer van die kaart door 

aan onze penningmeester, dan zorgt hij er voor dat DSVZ 0,5% van het door u bestede 

bedrag op rekening DSVZ gestort krijgt. Dat kan best behoorlijk oplopen. 

In het financieel verslag van de penningmeester kunt u de exacte bedragen terugvinden. 

Wist u overigens dat u in uw testament een legaat aan DSVZ kunt nalaten en dat u,  

bij leven, een gift aan DSVZ kunt doen? 

 

5-Activiteiten: 

5.1-Nieuwjaarsrecepties: 

Het jaar 2017 begon met de gezamenlijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie op het strand 

in de Haven van Zandvoort. Omdat het bezoek aan deze receptie door onze leden 

minimaal was, heeft het bestuur besloten om niet langer als vereniging mee te doen met 

deze receptie. De receptie werd 's avonds in een, voor onze leden, moeilijk te bereiken 

locatie gehouden, waardoor de minimale belangstelling van onze leden wel verklaarbaar 

was. Voor onze eigen nieuwjaarsreceptie op 10 januari bleek wel ruime belangstelling te 

bestaan. Ruim 100 leden waren aanwezig in de Krocht en zij maakten er een gezellige 

middag van. 

 

5.2-Themamiddag over Holland: 

Op 26 maart werd er een themamiddag in de Krocht georganiseerd met het thema 

“Holland”. 

Bijna 100 leden waren aanwezig en konden meezingen met het Zandvoortse koor “De 

Wapenzangers”. Men genoot van typische Hollandse gerechten zoals puur Hollandse 

kaas, worst, de bitterbal, kaassoufflé, een heerlijk frikadelletje, boerenkool met worst, 

poffertjes en de Zeemeermin stond er prachtig bij met een originele haringkar met de 

heerlijkste haring en kibbeling ooit. Ferko van Ancum maakte een fotoreportage en 

plaatste die op de website. 

Els Kuijper, Olga Poots en Ferko van Ancum waren verantwoordelijk voor de organisatie. 

 

5.3-De Bingo's: 

Dit jaar werden er vier bingo's georganiseerd. 

Op 14 februari de Valentijnsbingo, op 5 mei de bevrijdingsbingo in samenwerking met de 

stichting nationale viering feestdagen Zandvoort, op 23 juni werd in samenwerking met 

Pluspunt de “Langer Thuis Wonen Bingo” georganiseerd en op 14 november de 

Lustrumbingo. Alle bingomiddagen werden goed bezocht en voldoen in een behoefte. Els 

Kuijper coördineerde de bingo's en zij werd tijdens de bingo's door diverse vrijwilligers 

geholpen. Soms werden prijzen spontaan door enkele leden ter beschikking gesteld. 

 

5.4-Bloemencorso: 

Op 22 april reden 3 VW busjes met tulpenslingers door Zandvoort om ongeveer  

24 uitgenodigde leden naar Lisse te brengen. Daar werd onder het genot van o.a. koffie, 

thee, broodjes en advocaat met slagroom het voorbij trekkende bloemencorso 

bewonderd. Het bestuur nodigt voor deze dag alleen die leden uit die aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Dat is altijd een arbitraire zaak, maar het bestuur doet dat zeer 

zorgvuldig en op een integere wijze. Deze dag werd mogelijk door sponsoring van de 

Ruilwinkel van Sinkel. De coördinatie van deze dag lag bij Els en Gerard Kuijper en Ferko 

van Ancum. 

 

5.5-High Tea: 

Op 6 en 7 oktober jl. was het weer tijd voor twee middagen High Tea. Voor de 2e keer 

werd er met meer dan 200 leden de internationale ouderendagen gevierd. Voor leden en 

gasten met een High Tea, zoals een High Tea hoort te zijn. Heel veel lekkers, zoet en 

hartig, het was er allemaal. Uiteraard met hele lekkere theesoorten en als afsluiter een 

koffielikeurtje  en advocaatje met slagroom! Tijdens deze middagen werd ook een 

ledenwerfactie gehouden, die zo'n 20 nieuwe leden opleverde.  
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Ferko van Ancum verzorgde een presentatie en de fotoreportage. Om ook buiten de 

vereniging bekendheid te geven aan dit evenement werd een paginagroot artikel in de 

Zandvoortse Courant geplaatst. De High Tea werkgroep bestond uit Els Kuijper en Ferko 

van Ancum. Ook de medewerking van Theo Smit was heel belangrijk. Natuurlijk kon de 

organisatie ook weer rekenen op de onmisbare medewerking van de dames, die de 

drankjes en de eetwaar uitserveerden. 

  

5.6-Vijfjarig jubileum: 

Op 22 november was het precies 5 jaar geleden dat De SeniorenVereniging Zandvoort 

officieel werd opgericht. En dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Er werd een commissie 

opgericht om het feest te organiseren. De commissie bestond uit: Olga Poots, Yvonne 

Janse, Inge van Driel en Mary van Duijn.  Het feest werd gehouden op 25 november  

in de Krocht. Om maar zoveel mogelijk leden de kans te geven om mee te genieten, 

werd de dag verdeeld in een ochtend- en een middagsessie. In totaal hebben ongeveer  

200 leden deze feestdag meegevierd. De Babbelwagen werd ingeschakeld om een quiz 

met vragen over oud Zandvoort te organiseren. Begeleid door oude foto's konden de 

vragen in multiple choice beantwoord worden. De winnaar kreeg eeuwige roem en een 

klein presentje. Marcel Kramer verzorgde de muzikale omlijsting. En de mensen van de 

Krocht, onder leiding van Theo, verzorgden ouderwets goed voor het natje en het 

droogje. Alle aanwezigen ontvingen een fraaie boekenlegger. De commissie heeft dit op 

een voortreffelijke manier georganiseerd. Omdat het wederzijds goed aanvoelde, heeft 

het bestuur de commissie gepromoveerd tot een ware “Evenementencommissie”. Jan 

Kreijger nam ook plaats in de commissie, zodat de wens om ook een man in de 

commissie te hebben kon worden vervuld. Ook van dit evenement is een fotoreportage 

gemaakt. Deze reportage is te zien op de website. 

Gelijktijdig met de nieuwsbrief van november, ontvingen alle leden een agenda, een 

balpen met opschrift en een kerstkaart. Gezien de vele positieve reacties, die het bestuur 

hierop mocht ontvangen, werd dit erg gewaardeerd.   

 

5.7-Omzien naar elkaar: 

Onderdeel van het omzien naar elkaar is het schrijven en rondsturen van de 

verjaardagskaarten, beterschapkaarten, condoleancekaarten en attenties. Ferko van 

Ancum schreef de adressen op de enveloppen en Wies de Jong, Ursula Ygosse, Gerard 

Oudendijk en Ferko van Ancum zorgden voor de verspreiding. Na 10 jaar trouwe dienst 

hebben Wies en Ursula te kennen gegeven hiermee per 1 januari te gaan stoppen. Mieke 

Kluitenburg is bereid gevonden om hun werk per die datum over te nemen. 

Het omzien naar elkaar werd de laatste tijd steeds meer gezien als een taak, die door de 

groep “Omzien naar elkaar” moest worden uitgevoerd. Maar, het is juist de bedoeling dat 

we met z'n allen elkaar in de gaten houden en zo nodig ondersteunen. Dat is niet 

uitsluitend een taak van de groep “Omzien naar elkaar”. Ook al omdat er in Zandvoort 

voldoende gemeentelijke voorzieningen met professionele medewerkers zijn, denk aan 

het Sociaal Wijkteam, is de  groep “Omzien naar elkaar” wat terughoudender geworden. 

De professionele medewerkers van de gemeentelijke en andere instellingen zijn er voor 

opgeleid en kunnen betere hulp verlenen dan de, weliswaar goedbedoelde, hulp die wij 

kunnen bieden.   

 

5.8-Modeshows: 

Op 13 april en op 19 oktober vonden de druk bezochte modeshows plaats in theater De 

Krocht. Gedurende drie ronden showden maar liefst elf “eigen mannequins” op 

charmante wijze broeken, tops, blouses, jassen en vesten. Het bleek een lust voor het 

oog. Tussendoor was er nog tijd voor een verloting en nadat met een door Bloemenhuis 

Bluijs gesponsord bloemetje afscheid van de mannequins was genomen, kon het passen 

en graaien beginnen. Klaasje Armbrust en Els Kuijper hebben zich ingezet voor de 

organisatie. 
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5.9-Cinema Nostalgie: 

Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en De 

SeniorenVereniging Zandvoort. Alle eerste dinsdagmiddagen van de maand werd er een 

film vertoond en die voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk was. 

Vooraf was er koffie of thee met koek of cake. Gastheer Jaap Bouma en gastvrouwen 

Joke Luijkx en Yvonne Verhoeven waren aanwezig om te helpen bij de instap in de lift 

en/of het begeleiden naar de stoelen in de zaal. De Stichting Kunstcircus Zandvoort zocht 

de films uit. 

De volgende films werden in het Circus Zandvoort vertoond: 

7 Februari “De zevende hemel”, met o.a. Huub Stapel, Tjitske Reidinga, Halina Reijn. 

7 Maart “La La Land”, met Ryan Gosling en Emma Stone. 

4 April “Jackey“, met Nathalie Portman. 

6 Juni “Lion”, met Nicole Kidman, Roony Mara, Dev Patel en David Wenham. 

4 Juli “Going in Style”, met Morgan Freeman, Michael Caine en Alan Arkin. 

5 September  stond “Viceroy's House” geprogrammeerd maar wegens technische 

problemen werd de vertoning een maand uitgesteld. 

3 October “Viceroy's House”, met Hugh Bonneville en Gillian Anderson. 

7 November “Hampstead”, met Diane Keaton en Brendan Gleeson. 

5 December “Victoria and Abdul”, met Judi Dench en Ali Fazal. 

De belangstelling varieerde van zeer goed tot uitverkocht. 

 

5.10-Theater: 

Dit jaar zijn de volgende theatervoorstellingen bezocht: 

Op 11 maart in de Schouwburg Velsen het voorjaarsconcert van muziekvereniging “Soli”.    

Op 15 april in dezelfde schouwburg “Opvliegers in de sneeuw”. 

Op 13 oktober waren Cor Bakker en Danny Malando te bewonderen in een prachtig  

kijk- en luisterprogramma. Bij deze voorstelling waren 27 leden van DSVZ aanwezig. 

Op 9 december ging men naar “Cabaretgroep op sterk water” met Een magische kerst. 

In totaal werd er 4x keer een bezoek gebracht aan een theater. E.e.a. werd aangestuurd 

door Wies de Jong en Ursula Ygossen. Helaas hebben zij aangegeven hiermee per  

1 januari 2018 te stoppen. Tot op heden hebben we nog geen opvolger voor hen 

gevonden. 

 

5.11-Museum bezoeken: 

Dit jaar werden de volgende musea bezocht: 

Op 5 januari het Teylersmuseum en het Dolhuijs in Haarlem. 

Op 8 februari het Frans Halsmuseum en het Historisch museum Haarlem met 

respectievelijk de tentoongestelde  “Hollandse meesters uit Boedapest” en een 

historische presentatie over Haarlem. 

Op 23 maart gingen maar liefst 23 deelnemers naar De Hermitage in Amsterdam.  

Daar zag men de tentoonstelling “1917 Romanovs & Revolutie”. Café De Blauwe Brug 

bleek bereid te zijn om voor 23 personen een prima lunch te verzorgen. 

Op 6 september was het Mauritshuis aan de beurt, waar natuurlijk “het meisje met  

de parel” van Vermeer werd bekeken. 

Op 26 oktober werd een bezoek gebracht aan het Verzetsmuseum in Amsterdam. 

Op 9 november werd de tentoonstelling “Hollandse meesters uit de Hermitage” in 

Amsterdam bezocht. 

Jan Wassenaar en Olga Poots deden het voorbereidende werk en zorgden er voor dat ook 

de resttijd van de dagen aangenaam doorgebracht werden. Gemiddeld waren 19 leden 

aanwezig. 

 

5.12-Stadswandelingen: 

Onder de bezielende leiding van Jopie van Heumen en Ans Vet werden de volgende 

steden met een bezoek vereerd: 

Op 28 juni werd Haarlem bezocht, waar gids Marga zelfs geheime plekjes liet zien. 

Op 26 juli werd in Leiden de Oranje route gevolgd. 
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Op 30 augustus Amersfoort. Daar werd door 10 dames langs de oude fundamenten 

gelopen en kwam men er achter waar de term “rijke stinkerd” vandaan komt. 

Gemiddeld liepen er 17 leden mee. 

 

5.13-De leeskring: 

De Leeskring komt een maal per 6 weken bijeen en men bespreekt dan gezamenlijk de 

boeken die door de leden zijn gelezen. Op dit moment is het groepje met 7 personen 

compleet en is er geen plek voor nieuwe belangstellenden. Coördinator is Atie 

Kroonsberg. 

 

5.14-Dagtochten: 

De dagtochten worden zoals bekend door Tilly Polsma en Freny Kirindongo-van Eck en 

onder verantwoordelijkheid van Brouwer’s Tours georganiseerd. Omdat er zoveel 

belangstelling bleek te zijn, werd in de nieuwsbrief een tijdstip bekend gemaakt, vanaf 

welk moment men zich kon aanmelden. Aanmeldingen voorafgaand aan dat tijdstip 

werden niet aangenomen. Toen bleek dat veel leden teleurgesteld moesten worden, 

omdat de dagtochten al snel volgeboekt waren. Het bestuur besloot dat er dan maar 

twee bussen ingehuurd moesten worden. De ervaring met twee bussen op één dag 

voldeed niet aan de verwachtingen van de organisatoren en daarom is besloten om in het 

vervolg twee aparte dagen te reserveren, waarop dan de dezelfde tocht met één bus zal 

worden gereden.   

Dit jaar zijn de volgende dagtochten gehouden: 

Op 20 april gingen 61 leden van DSVZ varen met de salonboot De Klifrak over de Friese 

wateren. 

Op 15 juni gingen 63 leden naar Texel. Er werd op Texel een tuincentrum bezocht met 

een tropische vogeltuin en zelfs een roofvogelshow.   

Op 17 augustus werd de reis naar de Rozenhof in Lottum Limburg door 56 leden 

gemaakt. Men kreeg een rondleiding door de prachtige rozentuin en er werd over de 

geschiedenis van de roos gesproken. 

Op 12 oktober werd een buffetcruise op de Linge gehouden. Met de salonboot “Parel van 

de Linge” werd met 98 personen genoten van het buffet en het prachtige weer. 

Op 14 december met 50 deelnemers naar Bennekom en Scherpenzeel. In Bennekom 

werd het kijk- en luistermuseum bezocht. In Scherpenzeel werd een bustocht in de 

omgeving gemaakt en werd ook een bezoek gebracht aan de erebegraafplaats op de 

Grebbeberg. 

 

5.15-Meerdaagse reizen: 

Van 26 t/m 30 juni werd een 5 daagse busreis naar het Moezelgebied in Duitsland 

gehouden;  Pelikaan en Hellingman Touringcars verzorgden deze reis voor ons. 

Voorafgaand aan de reis werd op 23 mei een presentatie door Gerard Kuijper gegeven. 

Met deze reis gingen 40 leden mee. Els en Gerard Kuijper waren de grote animatoren 

van deze reis. 

Van 28 augustus t/m 2 september werd de 6-daagse cultuurreis naar Bohemen en Praag 

gehouden, onder verantwoordelijkheid van “Effeweg”. Op 16 februari werd in het Rode 

Kruis gebouw een presentatie gehouden. Ferko van Ancum projecteerde middels een 

powerpoint-programma foto's van de tijdens de reis te bezoeken bezienswaardigheden 

op een scherm. Ook kon men alvast kennismaken met wat lokale drankjes. Er gingen 42 

leden mee naar Praag. Voor deze reis was Freny van Eck-Kirindongo het aanspreekpunt. 

 

5.16-Uit eten: 

Jopie van Heumen en Ans Vet organiseerden weer de diverse Uit Eten avondjes, dat 

resulteerde in bezoeken aan de volgende restaurants: 

Op 25 en 26 januari:   Amasing Asia 

Op 22 en 23 februari:   Rabbel 

Op 22 en 23 maart:   Grand Café XL 

Op 19 en 20 april:   Beach Club Tien 
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Op 1 juni kreeg men ter afsluiting van het seizoen een koud buffet in De Krocht 

voorgeschoteld, met muzikale omlijsting van de band Mainstream Jazz. 

Op 20 en 21 september:  Beach Club Tien. 

Op 18 en 19 oktober:  Amazing Asia. 

Op 22 en 23 november:  Grand Café XL. 

Op 20 en 21 december:  Rabbel. 

Het gemiddelde aantal deelnemer lag tussen de 100 en 120 personen per etentje (2 

avonden). 

 

5.17-Bridgen: 

Nadat de klaverjassers vorig jaar al waren verhuisd, verhuisden dit jaar de bridgers van 

het Rode Kruis gebouw naar de Open Golf in Zandvoort Noord. In september werd op 

feestelijke wijze afscheid genomen van Fini van der Meulen, die het bridgen de afgelopen 

20 jaar heeft georganiseerd. Cor van Jaarsveld nam de organisatie van het bridgen over. 

Het aantal deelnemers aan het bridgen viel echter tegen, waardoor het kosten/baten 

plaatje er ongunstig uit bleef zien. DSVZ betaalde voor 40 deelnemers, terwijl er 

gemiddeld maar 20 tot 25 deelnemers kwamen opdagen. Mede omdat er ook wat 

organisatorische ruis ontstond en omdat men niet tevreden met de locatie was, moest 

helaas besloten worden om het bridgen niet langer onder de vlag van DSVZ te 

organiseren. De bridgers hebben naar verluid elders onderdak gevonden. Wij wensen hen 

alle succes. 

  

5.18-Klaverjassen: 

Op de Open Golf zijn de klaverjassers wel actief. Iedere maandagmiddag met ongeveer 

26 deelnemers. In september werden ook de dames Aafke van Hunen en Atie van Dalen 

in het zonnetje gezet, omdat zij stopten met het organiseren van het klaverjassen.  

Inge Wardenier nam de organisatie van het klaverjassen over en wordt daarbij 

ondersteund door Annie ter Wolbeek. 

Ria Molenaar coördineerde het rondbrengen van de koffie en andere drankjes tijdens  

het kaarten. Zij had de beschikking over één heer en twaalf dames. 

 

5.19-Stevig wandelen: 

Op zondag gaan gemiddeld 10 leden onder leiding van Freny van Eck stevig aan  

de wandel in de waterleidingduinen. Zij lopen gemiddeld 6 km in anderhalf uur.  

Op woensdag zijn er zo'n 15 deelnemers actief. Enkelen van hen verlaten de groep en 

lopen samen het traject in een wat rustiger tempo. Maar ze sluiten gezamenlijk de 

wandeling af met een kopje koffie in de Duinrand. 

 

5.20-Nordic Walking: 

Vanaf 7 maart konden de belangstellenden onder leiding van Marike Kramer weer  

12 lessen volgen. De tweede sessie van 15 lessen liep van september tot aan kerstmis. 

Buiten de lestijden om werd er vrij gewandeld, het hele jaar door. Het startpunt was het 

pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan. Gemiddeld deden er 8 personen mee. 

 

5.21-Fietsen: 

Vanaf 11 maart ging de fietsclub, onder leiding van Cilia van Weerdt, weer van start met 

haar fietstochten in en rond Zandvoort. Gemiddeld fietsten zo'n 10 leden mee en werd 

per keer tussen de 20 en 30 km afgelegd. Alle tweede en vierde zaterdagen van de 

maand werd om 13.00 uur gestart bij de ingang van Center Parcs en werd in de 

omgeving een vooraf afgesproken plaats bezocht. Tijdens alle fietstochten werd er op 

een terrasje gepauzeerd om een drankje te nuttigen en de laatste nieuwtjes uit te 

wisselen. Slechts een enkele keer moest het fietsen wegens slechte 

weersomstandigheden worden afgelast. 

Tien fietsers hebben een fietsexcursie van Waternet in de waterleidingduinen 

meegefietst. De  excursie voor de tweede groep werd terecht door Waternet afgelast 

wegens slecht weer.    
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Op de oproep, gedaan tijdens de ledenvergadering, om een tweede groep fietsers samen 

te stellen, die minder snel zou gaan fietsen, kwam geen enkele aanmelding binnen. 

 

5.22-Zwemmen: 

Op alle maandagen werd er vanaf 10.00 uur in het zwembad van Center Parcs Zandvoort 

door onze leden gezwommen. Met de Center Parcs voordeelpas en een DVSZ korting 

konden onze leden redelijk goedkoop terecht. Hier profiteerden ongeveer 20 leden per 

keer van. 

Jan Wassenaar was hier de coördinator. 

 

5.23-Biljarten: 

Iedere woensdagmiddag spelen 6 leden biljart. Alle spelers hebben hun eigen moyenne 

en proberen dat moyenne in dertig beurten te bereiken. Ieder speelt per middag 2 

wedstrijden. Behoudens ziekte en vakanties is de opkomst 100%. Dat is een goed teken. 

Ton van Waarde was de coördinator van het biljarten.     

 

5.24-Strandmiddag: 

Wegens tekort aan mankracht bij het bestuur is de strandmiddag dit jaar niet gehouden. 

 

6-Vrijwilligers: 

Onze vereniging drijft op het werk van vrijwilligers. Wij beschikten dit jaar over  

65 vrijwilligers. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 10 leden in 2017 vrijwilliger van onze 

vereniging was. Ieder had zijn eigen “club” en zorgde voor het reilen en zeilen van die 

“club”. 

Het bestuur is zuinig op haar vrijwilligers en organiseert ieder jaar twee 

vrijwilligersbijeenkomsten om hen te bedanken en ook te motiveren om door te gaan. 

Zo werd op 15 augustus in het Rode Kruis gebouw een ludieke bijeenkomst met de 

vrijwilligers georganiseerd. Er werd een ware sjoelbak competitie gespeeld. Alle 

vrijwilligers konden op deze middag verslag doen van hun activiteiten en eventueel 

vragen stellen en ideeën opperen. 

Een van de opmerkingen, die gemaakt werd, was dat het aantal mannelijke leden 

achterloopt op  het aantal vrouwelijke leden. Voorgesteld werd om meer “mannendingen” 

te organiseren, zodat er ook meer mannen lid worden. Het bestuur staat open voor 

nieuwe initiatieven. 

Op 23 december werden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een kerstbuffet in de Krocht. 

Als dank voor al het werk dat onze vrijwilligers voor onze vereniging doen.   

Deze keer werd, nadat eerst gevraagd was hoe de vrijwilligers daar op zouden reageren, 

de post per email verstuurd. Slechts 10 van de 65 vrijwilligers hebben laten weten daar 

geen prijs op te stellen of hebben (nog) geen e-mailadres. DSVZ-leden gaan mee met de 

digitale tijd. 

 

7-Slot: 

Het is toch een heel verhaal geworden. De kans dat ik iets of iemand vergeten ben te 

noemen, is aanwezig. Mijn welgemeende excuus hiervoor. 

We staan er als vereniging goed voor. Ongeveer 700 leden en meer dan 240 activiteiten 

op de rol voor 2018. Het doel voor 2018 is het stabiel houden van ons ledenaantal en  

het activeren van nog meer leden, met mogelijk nog meer activiteiten.   

  

Ik heb in dit verslag geput uit de verhalen die in de nieuwsbrieven beschreven staan. 

Voor alle activiteiten onder punt 5 van dit verslag geldt, dat uitgebreidere informatie en 

verslaggeving in de nieuwsbrieven van 2017 beschreven werden. Indien u de 

nieuwsbrieven niet meer in uw bezit heeft, zijn alle nieuwsbrieven op onze website 

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl terug te vinden. Onder “nieuwsbrief archief”.  

U kunt ze dus nog (laten) opzoeken en lezen. 

Het is u wellicht opgevallen dat er in dit verslag weinig bedankjes worden uitgedeeld. Dat 

is bewust gedaan, om herhaling te voorkomen. 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Liever bedank ik hier in één keer alle mensen die dit jaar voor onze vereniging belangrijk 

zijn geweest. Intensief of minder intensief, zichtbaar of onzichtbaar, binnenshuis of 

buitenshuis, in dit verslag genoemd of niet genoemd, leden of niet leden. 

In het geval dat u zich door een van deze kwalificaties aangesproken voelt, mag u het 

volgende dankwoord als persoonlijk, aan uzelf gericht, beschouwen. 

 

HARTELIJK DANK, NAMENS HET BESTUUR EN ALLE LEDEN VAN DE SENIORENVERINGING 

ZANDVOORT. 

 

We gaan er weer een mooi jaar van maken. 

Ik sluit af met een speciaal dankwoord voor de instellingen, verenigingen, bedrijven en 

personen die voor ons in 2017 belangrijk zijn geweest: 

 

De medewerkers van de gemeente Zandvoort, in het bijzonder wethouder G.J.Bluijs; 

De Ruusscherstichting 

De Ruilwinkel van Sinkel 

De medewerkers van Pluspunt en Ook Zandvoort 

Jorg en Nel Dameskleding 

De bibliotheek Zandvoort 

Bloemenhuis Bluijs, Zandvoort Noord 

De Babbelwagen 

De Zeemeermin 

De Wapenzangers 

Het Rode Kruis afdeling Zandvoort 

Marcel Kramer 

De Mainstream Jazzband 

Alle medewerkers van de Krocht onder leiding van Theo Smit 

De genoemde restaurants, die het Uit Eten mogelijk maakten 

Alle medewerkers van de Open Golf 

Alle medewerkers van Circus Theater Zandvoort 

Jeff de Vos (Zeevisvereniging Zandvoort). 

Alle medebestuursleden en vrijwilligers van DSVZ 

 

Allen hartelijk dank voor uw inbreng en ondersteuning. 

 

Dit jaarverslag wordt behandeld in punt 4 van de agenda van de algemene 

ledenvergadering van DSVZ op 10 april a.s. in De Krocht.  

 

 

 

Zandvoort, 10 april 2018. 

 

Ton van Waarde, 

secretaris 

De SeniorenVereniging Zandvoort. 
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Tekenen en schilderen in de Blauwe Tram 

 

Bent u creatief, maar komt het er thuis niet van?   

Doe dan gezellig mee met bij de tekenlessen van 

Cornelis van Meurs of sluit u aan bij de (nieuwe!) 

schilderclub van Samen Doen in de Blauwe Tram.    

De tekenlessen zijn op woensdag van 13.30-15.30 uur 

om de week in de even weken. Eveneens een  

schilderclub op woensdag van 13.30-15.30 uur  

om de week maar dan in de oneven weken.           

Aanmelden is niet nodig, kom langs en doe mee. 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram,  

Louis Davids Carré 1, Zandvoort centrum. 

Meer informatie via Jolanda Meier: jolanda@pluspuntzandvoort.nl 

 

Elke dinsdag en donderdag lekker eten bij De Eetclub 

                                        

Naast lekker (warm) eten staat de gezelligheid 

centraal. Iedereen die geen zin heeft of niet in staat 

is om te koken, of die het gezelliger vindt om samen 

te eten, is van harte welkom.                                                   

De kosten van het 3-gangen menu bedragen            

€ 8,00 per maaltijd. U heeft keuze uit menu A of B, 

menu C is een vegetarisch menu. 

Elke dinsdag en donderdag van 12.00– 3.30 uur. 

Locatie: Flemingstraat 55, Zandvoort. Informatie en 

reserveringen via 023 574 03 30. 

 

 

Creatieve topper m/v gezocht 

 

OOK Samen is een gezellige ontmoetingsplek voor senioren en jonge ouderen.  

Er wordt gebabbeld, spelletjes gespeeld en creatief gewerkt. Door de weeks maar ook op  

3 zondagen in de maand.                                                                                          

Voor 1 of 2 van deze zondagen zijn wij nu op zoek naar een creatieve vrijwilliger m/v,  

die het voortouw wil nemen in het bedenken en organiseren van de creatieve activiteiten 

op deze gezellige dag(en).  Bent u een creatieve topper? Dan zoeken we u! Meer weten? 

Neem dan even contact op met Jolanda Meier voor een afspraak en kom een keertje 

meelopen doordeweeks om de sfeer te proeven. Email: Jolanda@pluspuntzandvoort.nl 

 

Digitaal spreekuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Bij Steunpunt OOK Zandvoort is er elke eerste dinsdag van de maand, in samenwerking 

met SeniorWeb Haarlem en het Cursusbureau van Pluspunt, van 10.00 tot 12.00 uur een 

digitaal spreekuur. Op dit spreekuur kunt u geholpen worden met vragen, die u 

tegenkomt bij het gebruik van PC, laptop, tablet, iPad of smartphone.                          

Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen. Tijdens het spreekuur 

is er om 10.30 uur een korte presentatie rond een specifiek thema.                   

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:jolanda@pluspuntzandvoort.nl
mailto:Jolanda@pluspuntzandvoort.nl
http://www.ookzandvoort.nl/
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Boekentips                                            

 

 

Lisa Wingate 

Kinderen van de rivier 

Memphis 1939. Rill woont samen met haar ouders, broers en zusjes 

op een ark. Tot de kinderen ontvoerd worden en in een weeshuis 

terechtkomen waar arme kinderen worden doorverkocht aan rijken. 

Rill doet haar uiterste best om het gezin bij elkaar te houden. 

2017. De jonge vrouw Avery komt bij toeval in contact met een 

oudere dame in een verzorgingstehuis. Daar ziet ze een foto 

waarop personen staan die haar bekend voorkomen en die op haar 

lijken. Ze duikt in haar familiegeschiedenis. 

Een op waarheid berustend verhaal. Zeer indrukwekkend. 

 

 

Charlotte Lucas 

Jouw perfecte jaar 

Jonathan leeft een gestructureerd leven. Iedere dag verloopt 

voor hem hetzelfde. Tot hij op een dag een tas aan zijn stuur 

vindt met daarin een agenda. De agenda staat vol met  

afspraken  en is duidelijk niet voor hem bedoeld. Jonathan 

neemt zich voor er alles aan te doen om de eigenaar te vinden 

en start met het nakomen van de afspraken. Naast Jonathan 

maken we ook kennis met Hannah, een jonge vrouw die samen 

met een vriendin een kinderopvang start. Uiteindelijk komen 

Jonathan en Hannah elkaar tegen. 

De personages zijn goed uitgewerkt in dit mooie, ontroerende 

verhaal. 

                                          

    

Bianca Marais 

Neurie als je de woorden niet kent 

De 9 jarige Robin groeit op in Johannesburg, Zuid-Afrika. Ze leeft 

een rijk leventje tot haar ouders bij de studentenopstand (1974) 

in Soweto vermoord worden. Tijdens dezelfde opstand raakt het 

dochtertje van de minder bedeelde Beauty, een Xhosa vrouw, 

vermist. Beauty wordt als kindermeisje van Robin aangenomen, 

maar zoekt ondertussen verder naar haar dochter. Robin geniet 

van elk moment met Beauty die meer aandacht voor haar heeft 

dan dat haar ouders ooit gehad hebben. Maar wat als Xhosa haar 

dochter vindt?  

Een prachtig verhaal geïnspireerd op het leven van de schrijfster 

zelf. 

 

   

Taalspreekuur 

 

Misschien kent u iemand die graag wil weten 

waar hij/zij Nederlands kan leren.  

Wilt u hem of haar dan wijzen op het 

taalspreekuur in de Bibliotheek Zandvoort? 

Elke vrijdag 10.00 – 12.00 uur Gratis 

de Bibliotheek Zandvoort 


