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Nieuwsbrief                       

     Juni/ juli 2018 

                           

 
          Beste leden, 

 

          Jan Wassenaar, de penningmeester, is nu aan de beurt om een voorwoord in 

          de juni/juli nieuwsbrief te schrijven. 

          De “Duitslandgangers” zijn weer thuis. Over het algemeen heeft men genoten 

          van de reis. 

          Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zijn we met een vrij grote groep leden op 

          museumbezoek geweest in Den Helder. 

          Eind mei is de laatste klaverjasmiddag van dit seizoen. Op 1 juni eten we voor 

          het laatst bij Theo Smit in De Krocht. Dit wordt ongetwijfeld weer door Theo 

          perfect verzorgd. 

          Het fietsen, wandelen, biljarten en zwemmen gaat gewoon door in de zomer.  

          Ook Nordic Walken gaat door, zonder les, iedere dinsdag om kwart over elf 

          vanaf de ingang van de Waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan. 

          Ik zal het niet te lang maken en wens u een fijne vakantie toe. Blijft u thuis, 

          geniet dan van ons heerlijk Zandvoort met het schitterende strand en 

          prachtige duinen. 

          Wat zijn we bevoorrecht met zo een natuur in de buurt! 

 

          Groeten, 

 

          Jan Wassenaar 
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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 augustus is maandag 16 juli a.s.  

 

De nieuwsbrief over augustus 2018 wordt bezorgd van 

vrijdag 27 juli tot en met maandag 30 juli 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 64 023 576 80 05 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: 

 

Vrijdag 1 juni Uit eten 16.30 uur De Krocht 

Dinsdag 5 juni Cinema Nostalgie 13.30 Circus Zandvoort 

Donderdag 14 juni Dagtocht West-Friesland Vanaf 8.30 uur diverse 

opstapplaatsen 

Woensdag 20 juni Stadswandeling Leiden 10.05 uur station Zandvoort 

Dinsdag 3 juli Cinema Nostalgie 13.30 Circus Zandvoort 

Woensdag 11 juli Stadswandeling Enkhuizen 9.05 uur station Zandvoort 

Donderdag 2 augustus Dagtocht “Kersen en Kerk” Vanaf 8.30 uur diverse 

opstapplaatsen 

23 t/m 28 augustus  Zesdaagse cultuurreis  Denemarken 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden 

bijgekomen. 

De heer B.M. Duivenvoorde,  

mevrouw M. Manders, de heer F.J.F. Paap,  

mevrouw  J.T. van der Pel – Dubois en  

mevrouw J. Vermeulen. 

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:renemieke@live.nl
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Notulen van de algemene ledenvergadering 10 april 2018 in De Krocht 

                                                                                                

1. Opening en mededelingen door de voorzitter: 

a- Om 14.02 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn op dat moment 62 

stemgerechtigde leden aanwezig. 

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en spreekt zijn dank uit voor de moed 

en de motivatie om hier vanmiddag aanwezig te zijn. 

b- De voorzitter meldt dat er klachten zijn binnengekomen over het vrij houden van 

zitplaatsen voor bekenden en kennissen. Met name nieuwe leden storen zich aan dit 

gedrag en dat kan leiden tot opzegging van lidmaatschappen. Als u bij elkaar wilt zitten, 

wacht dan tot de groep compleet is en ga dan pas zitten.  

c- Verder meldt de voorzitter dat een van onze leden een gouden armband heeft 

verloren. Mocht u hem vinden, dan kan de voorzitter u de naam van de “verliezer” 

geven. 

d- De voorzitter meldt dat hij per 1 maart 2018 geen dorpsomroeper meer is. De op het 

scherm getoonde foto in omroepertenue is een van de laatste foto's van hem in die 

hoedanigheid. 

e- Dit jaar zijn ons 27 leden ontvallen. De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan 

en een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de overledenen. Tijdens 

deze minuut stilte worden op het scherm de namen van de overleden leden 

geprojecteerd. 

  

2. Notulen van de ledenvergadering van 11 april 2017: 

a- Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

b- De voorzitter bedankt Olga Poots voor het opstellen van deze notulen. 

  

3. Ingekomen stukken: 

a- Er is een verslag van de kascommissie ontvangen. 

b- Er zijn mondelinge berichten van verhindering ontvangen van dhr. Van der Brug,  

mw. Fleur-Vos, mw. De Jong-Vos, mw. Kerkman-Koper, mw. Monsieurs en van de 

penningmeester dhr. Wassenaar. 

  

4. Jaarverslag seizoen 2017: 

a- Verslag van de secretaris: 

Alle leden hebben het jaarverslag van de secretaris in de nieuwsbrief van april 2018 

kunnen lezen. De vergadering keurt het verslag met een applaus goed. De secretaris 

stelt dat het applaus gedeeld moet worden met alle bestuursleden en vrijwilligers die er 

voor gezorgd hebben dat hij een zo'n uitgebreid verslag kon schrijven. De vergadering 

onderschrijft deze woorden met een welgemeend applaus.    

b- Overzicht ledenbestand: 

Het ledenbestand van onze vereniging bestond op 31 december 2017 uit 735 leden.  

Els Kuijper leest het totaal aantal leden, gespecificeerd in leeftijdsgroepen en sekse voor. 

Tegelijkertijd verschijnt deze specificatie op het scherm, zodat iedereen kan meelezen.  

Els verzoekt de leden om verhuizingen tijdig aan haar door te geven en doet een 

dringend beroep op iedereen om, als er een lid van onze vereniging komt te overlijden, 

haar  hierover tijdig te informeren, zodat er op gepaste wijze op gereageerd kan worden. 

  

c- Activiteiten top 10; 

Ferko van Ancum benoemt, via een door hem gemaakte Powerpointpresentatie, de top 

10 van de activiteiten van 2017. Per activiteit heeft Ferko nog een begeleidend praatje.  

De top 10 ziet er als volgt uit:   

1- Het versturen van de verjaardagskaarten, kerstkaarten, agenda en pen aan alle leden; 

2- De Hollandse middag op 26 maart; 

3- Het bloemencorso op 22 april; 

4- De vijfdaagse reis naar het Moezelgebied; 

5- De zesdaagse cultuurreis naar Bohemen en Praag; 
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6- De seniorendagen op 6 en 7 oktober, gevierd met een High Tea; 

7- De viering van het 5-jarig jubileum; 

8- De vrijwilligersbijeenkomsten in augustus en december; 

9- De vijf prachtige dagtochten; 

10- Het “uit eten” gedurende het hele seizoen. 

De voorzitter bedankt Ferko voor zijn prima presentatie.   

 

5. Financieel verslag seizoen 2017: 

a- Bij afwezigheid van penningmeester Jan Wassenaar presenteert Olga Poots het 

financieel verslag over het boekjaar 2017. Dat enkele posten hoger zijn uitgevallen dan 

begroot, verklaart zij doordat wij dit jaar het vijfjarig jubileum hebben gevierd en door de 

aanschaf van een computer. 

b- Er worden geen vragen gesteld en de vergadering keurt het verslag goed. 

 

6. Mededeling kascommissie: 

a- De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor en die luidt als volgt: 

Zandvoort, 19 maart 2018. Ondergetekenden verklaren in hun functie als 

kascontrolecommissie van De Seniorenvereniging Zandvoort, de financiële administratie 

over het boekjaar 2017 te hebben gecontroleerd. Op grond van deze controle zijn zij 

van oordeel dat alle uitgaven en inkomsten door bescheiden waren gedekt en in het 

vermelde saldo aanwezig was. Daarom adviseren wij om het bestuur te dechargeren voor 

het over 2017 gevoerde beleid. Is getekend door: mw. A.L.M. Nihot -Aldenkamp en  

mw. L. Beelen-Fleers.  

b- De voorzitter vraagt of de vergadering het eens is met het advies van de 

kascommissie, om het bestuur decharge te verlenen over het in 2017 gevoerde beleid. 

De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 

 

7. Bestuursverkiezing: 

a- De secretaris (Ton van Waarde) wordt zonder tegenkandidaat herkozen. 

b- De secretaris legt uit waarom hij al na één jaar aftredend is. Dat komt omdat er een 

nieuw rooster gemaakt is van wanneer bestuursfuncties aftredend zijn. Omdat de eerste 

secretaris in 2014 is afgetreden, is deze functie vier jaar later, nu dus, aftredend. De 

eerste voorzitter is in 2016 afgetreden, dus deze functie zal vier jaar later, in 2020, 

aftredend zijn. En de penningmeester is vorig jaar herkozen, dus hij is in 2021 aftredend. 

Dan blijft 2019 over voor de functie vicevoorzitter. 

c- Het complete rooster van aftredende bestuursfuncties ziet er, in de huidige bezetting, 

als volgt uit: 

2019: De vicevoorzitter (Olga Poots) en algemeen bestuurslid A (Ferko van Ancum); 

2020: De voorzitter (Gerard Kuijper) en algemeen bestuurslid B (Mieke Kluitenburg); 

2021: De penningmeester (Jan Wassenaar) en algemeen bestuurslid C ( Els Kuijper); 

2022: De secretaris (Ton van Waarde) en algemeen bestuurslid D (nog n.v.t.) 

Vanaf 2023 begint dit rooster weer van voor af aan, net als in 2019. 

Aldus is de continuïteit van de bezetting van bestuursfuncties zo goed mogelijk 

gewaarborgd en zal een regelmatig verloop in het bestuur kunnen plaatsvinden. 

d- Naar aanleiding van een vraag van mw. Verhoeven deelt de secretaris mee dat dit 

rooster niet hoeft te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Dit rooster is 

door het bestuur vastgesteld en dat is voldoende.    

  

8. Begroting De SeniorenVereniging Zandvoort, seizoen 2018: 

a- Olga Poots presenteert de door de penningmeester opgestelde begroting. 

b- Als toelichting meldt zij dat de contributie niet verhoogd zal worden. Wel zullen de 

eigen bijdragen voor enkele activiteiten en evenementen worden verhoogd. 

c- De vergadering gaat akkoord met de begroting. 
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9. Verkiezing kascommissie, seizoen 2018: 

a- Mw. Y. Verhoeven stelt zich kandidaat en Mw. A.L.M. Nihot-Aldenkamp stelt zich 

herkiesbaar. Zij worden door de vergadering unaniem benoemd. 

b- Dhr. J. Versteege is bereid om als reserve kascommissielid te fungeren. Ook hier gaat 

de vergadering mee akkoord. 

 

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement: 

a- Op voorstel van het bestuur, gaat de vergadering akkoord met het toevoegen van de 

volgende tekst aan artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement:   

“De leden hebben het recht zelf een kandidaat bestuurslid aan de ledenvergadering voor 

te stellen. Opgaven daartoe dienen uiterlijk twee weken voor de ledenvergadering 

schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris. De kandidaatstelling dient te zijn 

ondertekend door ten minste vijf leden, onder bijvoeging van een bereidverklaring van 

de kandidaat.” 

 

11. Doelen seizoen 2018: 

a- Wederom via een powerpointpresentatie laat Ferko van Ancum de tien voornaamste 

doelen, die het bestuur zich voor 2018 heeft gesteld, zien: 

1- Het in stand houden van het huidige ledenaantal; 

2- Een nieuwe verjaardagskaart voor alle leden; 

3- Reizen maken met gegarandeerde partners; 

4- Het reserveren van de beste accommodaties voor de beste prijs; 

5- Het organiseren van de seniorendag, begin oktober met de bekende High Tea; 

6- Waardering uitspreken aan vrijwilligers. Het was de bedoeling om nu Jitske Tuinstra in 

het zonnetje te zetten en de Zandvoortse waarderingspeld uit te reiken. Jitske is echter 

niet aanwezig. De voorzitter zal op zeer korte termijn een bezoek aan haar brengen en 

de bloemen en de waarderingsspeld overhandigen; 

7- Een warm welkom voor de leden en nieuwe leden. Ook Ferko doet een beroep op de 

leden om bij bijeenkomsten geen stoelen vrij te houden voor vrienden of kennissen. 

Wacht tot de groep compleet is en ga dan pas naar binnen; 

8- Themamiddag. Deze middag is op 4 maart gehouden. Het thema was dit jaar Ierland; 

9- Een voorlichting- en informatiemiddag in november, waar diverse instanties en 

verenigingen voor uitgenodigd zullen worden om voorlichting en informatie te geven over 

zaken die voor onze leden van belang zijn; 

10- Het invullen van ontstane vacatures. Als voorbeeld noemt Ferko het theaterbezoek, 

dat na het stoppen van Wies de Jong en Ursula Ygosse, momenteel stil ligt. 

 

12. Rondvraag: 

a- Dhr. De Vries vraagt of het bestuur ook belangstelling heeft om statushouders en/of 

andere Nederlanders met buitenlandse afkomst te betrekken bij de activiteiten van onze 

vereniging. De voorzitter zegt toe dit punt nader in het bestuur te bespreken. 

b- Dhr. De Vries stelt dat hij de items die zojuist besproken zijn onder de doelen 2018 

niet kan onthouden. De voorzitter zegt toe dat als zo'n item actueel wordt er ruimschoots 

aandacht aan besteed zal worden.  

c- Dhr. Porsch heeft drie vragen: 

1- Hij heeft bij de gemeente geïnformeerd over de mogelijkheden inzake de aanschaf van 

een traplift en kreeg van de gemeente geen uitsluitsel. Hij werd van het kastje naar de 

muur gestuurd. 

2- Hij woont in nieuw Noord en heeft behoefte aan een directe busverbinding met het 

centrum van Zandvoort. 

3- Hij vraagt zich af of de gemeente ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie met alle 

Zandvoortse instellingen en verenigingen op het strand, niet één keer een uitzondering 

kan maken en het parkeren van auto's op de boulevard kan toestaan. 

De voorzitter antwoordt dat deze vragen eigenlijk bij de politiek thuishoren. Wij kunnen 

deze zaken alleen maar melden bij de betreffende instanties. Maar wij hebben hier geen 

beslissende stem in. 
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d- Mw. Verhoeven vraagt of de coördinatoren van activiteiten nog ieder half jaar het 

bestuur informeren over hoeveel personen er aan de activiteiten meedoen.  

Zij  heeft dat voor Cinema nostalgie gedaan. De secretaris antwoordt dat dit zeker wel de 

bedoeling is en bij de meeste activiteiten ook gebeurd is. De cijfers zullen gebruikt 

worden om een totaal tabel te maken, zoals dat voorheen ook gebeurde en die tabel zal 

gebruikt worden voor de aanvraag van de subsidie. Het bestuur heeft de secretaris 

onlangs gevraagd een dergelijke tabel te maken. 

e- Mw. Suiker vraagt zich af waarom de dagtochten altijd op donderdag zijn. Er zijn 

diverse leden die nooit op donderdag kunnen meegaan. Freny van Eck antwoordt dat dit 

komt omdat er op donderdag vrijwel geen andere activiteiten door onze vereniging 

georganiseerd worden. Zij meldt dat de dagtocht wel een enkele keer op woensdag heeft 

plaatsgevonden. Freny zal samen met Tilly overwegen of er dagtochten op andere dagen 

kunnen worden georganiseerd.   

 

13. Sluiting. 

In zijn slotwoord doet de voorzitter nogmaals een beroep om bij jubilea en overlijden van 

leden Mieke Kluitenburg te informeren. Het bestuur vindt het belangrijk dat wij op 

gepaste wijze kunnen reageren.  

Om 15.28 uur sluit de voorzitter de vergadering met een tot ziens op aanstaande 

donderdag (12 april) bij de modeshow. 

 

De Voorzitter:      De Secretaris: 

Gerard Kuijper               Ton van Waarde 

 

Verslag etentje Zin 25april jl. 

 

“Ja”, dat was mijn eerste gedachte toen de nieuwsbrief van april uit 

kwam. Meteen mailde ik naar Jopie en dacht “zo, ik ben er bij”. 

Op woensdag kom ik rond 17.00 uur binnen en bijna iedereen is er 

al. Ik kom aan een gezellige tafel te zitten en op de achtergrond 

speelt een pianiste haar spel op de piano. 

Bart, de eigenaar, had een keuzemenu gemaakt met 2 soepen te 

weten courgettesoep en heldere champignonsoep. 

Onze tafel koos voor 90% courgettesoep en dat was een hele goede 

keus. Een gebonden soep die voortreffelijk van smaak was en er 

bleef geen enkel theelepeltje soep in de koppen zitten. 

Een bewijs dat de kok echt zijn best heeft gedaan, maar ook de champignonsoep kreeg 

een waardering van ruim een zeven. 

Het hoofdgerecht gaf ons de keus tussen vlees en vis en ik koos voor de Coq au vin. 

Enkele andere kozen voor de gebakken zeebaars. 

Met de ervaring van de courgettesoep stel je de verwachtingen meteen hoger en toen 

het hoofdgerecht geserveerd werd, was het al een plaatje voor het oog. Ik heb altijd 

geleerd dat je niet van plaatjes kan eten, maar hier wist de kok onze smaak met de 

geserveerde groenten en gebakken aardappeltjes op een geweldige manier te prikkelen. 

Mijn buurvrouw had de vis besteld en ook zij was lovend over smaak en uitvoering. 

Met een parfait als nagerecht was het menu compleet en het diner zeer geslaagd. 

Ik wil ook zeker een pluim geven aan de twee serveersters, die werkelijk alles uit de kast 

haalden om iedere gast tevreden te stellen. Top, dames! En ook de pianiste maakte het 

plaatje van een gastvrij restaurant compleet. Alleen wanneer je vlak naast de piano zit, 

klinkt het wat hard. Maar laat het komen zoals het is. Wanneer je je hierom druk gaat 

maken, neemt het zoveel positiefs van het totaal af. Deze pianiste gaat echt niet op een 

krukje in de keuken zitten. 

Bart: je hebt samen met de brigade ons een heerlijke maaltijd geserveerd. Voor alle 

wegblijvers dan ook de tip om hier eens lekker te gaan eten. Is echt de moeite waard. 

Jopie en Ans: jullie hebben een juiste keuze gemaakt om met elkaar bij Zin te gaan eten. 

John Lemmers 
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Dodenherdenking 4 mei 2018 

 

Al jaren lopen er een aantal bestuursleden mee in de stille tocht op 4 mei. 

Ook dit jaar waren er een aantal bestuursleden en ook leden aanwezig. Het bestuur heeft 

dit jaar besloten een bloemstuk mee te nemen. Voorzitter Gerard Kuijper heeft dit 

bloemstuk tijdens de stille tocht gedragen en na de 2 minuten stilte dit neergelegd op het 

monument aan de Van Lennepweg. Rechts op de foto ligt het bloemstuk (met lint) dat 

namens DSVZ is neergelegd. 

 

 

Rollatorwandelen Blauwe Tram 

 

Vanaf maandag 14 mei verzorgt Team Sportservice de 

begeleiding van de nieuwste rollatorwandeling door 

buurtsportcoach Christopher Manuputty.  

Naast het wandelen doet Christopher ook oefeningen zodat u 

zich nog beter kunt voortbewegen met uw rollator. Er zijn geen 

kosten voor deelnemen aan deze 

activiteit. 

 

Voor wie: iedereen ouder dan 65 plus met een rollator 

Wanneer: iedere maandagmiddag 

Hoe laat: 13.30 uur 

Waar: startpunt ingang Blauwe Tram/ Louis Davidscarre 1 

 

Extra info: kleding aanpassen aan het weer.  

Uiteraard is een begeleider van harte welkom. 

Naderhand kunt u gezellig een kopje koffie drinken in de Blauwe Tram (op eigen kosten) 

 

Voor vragen kunt u telefonisch terecht bij Christopher Manuputty 023 57 346 79 

of per email cmanuputty@teamsportservice.nl 

https://jouw.teamsportservice.nl/heemstede-zandvoort/activiteiten/65/rollatorwandelen-blauwe-tram/
mailto:cmanuputty@teamsportservice.nl
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Stadswandeling Leiden woensdag 20 juni a.s. 

 

Leiden heeft een indrukwekkend aantal stegen. In totaal zijn er 86 bewaard gebleven. 

Dwalend door een klein aantal stegen vertelt de gids ondertussen over de achtergrond 

van hun vaak eigenaardige naam. 

 

 

 

 

 

De wandeling begint en eindigt 

bij de Burcht. 

Tijdsduur: 1,5 uur.  

Kosten voor de gids € 3,00. 

We vertrekken met de trein om 

10.05 uur vanaf station 

Zandvoort. 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt zich opgeven bij Jopie van Heumen per mail: jopievanheumenbrozius@live.nl  

of telefonisch 06 11 59 93 20.  

Of bij Ans Vet per mail: ans.vet@casema.nl of telefonisch 023 888 77 90.  

 

 

Stadswandeling Enkhuizen woensdag 11 juli a.s. 

 

Enkhuizen is een stad met geschiedenis. De ervaren en enthousiaste gidsen van de 

V.V.V. nemen je graag mee langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

Tijdsduur: 1,5 uur.  

Kosten: € 7,00 

We vertrekken met de trein om 

9.05 uur vanaf station 

Zandvoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt zich opgeven bij Jopie van Heumen per mail: jopievanheumenbrozius@live.nl  

of telefonisch 06 11 59 93 20.  

Of bij Ans Vet per mail: ans.vet@casema.nl of telefonisch 023 888 77 90.  

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Dagtocht “Kersen en kerk” met Brouwertours donderdag 2 augustus 

 

Wij vertrekken, nadat iedereen is ingestapt, naar De 

Kersenhof in Raamsdonk, waar wij worden ontvangen met 

twee keer koffie/thee met kersengebak. Daarna wordt in 

een gezellig ingerichte schuur een beeldpresentatie gegeven 

van bloesem tot kers. (Ze telen zoete zwarte kersen).  

Met een open treintje kan een rit worden gemaakt door de 

kersentuin. Voor de liefhebbers kan er ook een 

wandelingetje gemaakt worden.  

Dus duimen voor droog weer!!  

Als afsluiting een kom soep met stokbrood en een 

verrassing. Wanneer men hier niet genoeg aan heeft, neem 

dan zelf nog een broodje mee. In de winkel zijn leuke 

producten,  gemaakt van eigen kersen, te koop zoals jam, sappen, chutney en mooie 

cadeaupakketten. Ook kan men zichzelf trakteren op een ijsje. 

Hierna vertrekken we naar Oudenbosch voor een rondleiding met gids in de                                             

Basiliek H.H Agatha en Barbara, gebouwd naar voorbeeld van de St. Pieter in Rome. 

De vorige keer stonden in deze basiliek overal steigers. Nu kunnen wij hem in volle glorie 

bewonderen.                                                

Daarna vertrekken we naar Restaurant de 

Gouden Leeuw in Terheijden voor een diner met 

champignon- of kippensoep, gebakken zalm of 

kogelbiefstuk met twee soorten groenten, 

gemengde salade en appelmoes, 

aardappelkroketjes, frites en frietsaus.  

Daarna vanille-ijs met warme kersen en 

slagroom, dus sluiten wij ook af met kersen. 

Bij opgeven graag vermelden: vlees of vis, 

champignon- of kippensoep. 

Meestal kan er wel voldaan worden aan een 

Vega dieet. Ook dit doorgeven bij opgave. 

Eventueel te nuttigen drankjes buiten het 

hierboven genoemde zijn voor eigen rekening. 

Opstappen H.I.K. 08.30 uur – Agatha 08.35 uur – Station 08.40 uur – Vomar 08:50 uur -                                            

Lennepweg t/o BP 08.55 uur – Shell 09.00 uur - daarna de Bodaan.  

De kosten van deze dagtocht zijn € 49,00 per persoon.                                                                                                              

Te voldoen op Rekeningnummer NL34 ABNA 0414 618 882 op naam van 

Seniorenver Zandvoort.  

Opgeven kan vanaf donderdag 7 juni a.s. na 09:00 uur. Aanmeldingen voor die tijd 

worden niet in behandeling genomen. De sluitingsdatum voor aanmelden en betalen is 

mogelijk t/m vrijdag 20 juli. 

Annuleren kan t/m donderdag 27 juli. Daarna is de boeking definitief en kan er geen geld 

worden teruggestort.                                                                                                                                                                          

Aanmelden bij:  

Tilly per mail: thpolsma@casema.nl of per tel.: 023 571 62 65.                                                                      

Freny per mail: frenyvaneck@casema.nl per tel.: 023 537 12 49. 

Ingeval het antwoordapparaat aan staat: duidelijk en rustig inspreken. Opgeven met 

naam, telefoonnummer, aantal personen, keuze diner en opstapplaats. Als u geen 

persoonlijk contact heeft gehad, wacht dan altijd op mail of telefoontje ter bevestiging, 

voordat u tot betalen overgaat. 

Men moet zich zelfstandig, eventueel met rollator, kunnen verplaatsen en zelfstandig de 

bus in en uit kunnen komen. Dit in verband met de treetjes in de bus. Graag één keer 

opgeven. Doet een ander dit voor u? Spreek dit dan goed af, zodat het eenmaal gebeurt. 

Het werkt voor ons erg verwarrend wanneer u meerdere keren wordt opgegeven. 

Aanmelden en afmelden en verdere vragen uitsluitend bij Tilly of Freny. 

mailto:thpolsma@casema.nl
mailto:frenyvaneck@casema.nl
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Cinema Nostalgie presenteert: The Leisure Seeker 

 

Op 5 juni 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor The 

Leisure Seeker met Donald Sutherland en Helen Mirren. 

 

 

Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad. Nu ze 

beiden ernstig ziek zijn, verlangen ze naar een laatste 

avontuur. Met hun oude camper, The Leisure Seeker, 

ontvluchten ze de benauwende bemoeienis van hun dokters en 

volwassen kinderen. Het wordt een reis vol verrassingen, 

tegenslagen en herinneringen, van Massachusetts naar 

Florida. Onderweg vinden ze hun liefde voor het leven en voor 

elkaar terug. Oscarwinnares Helen Mirren (The Queen) en 

Golden Globewinnaar Donald Sutherland (JFK) schitteren in 

The Leisure Seeker, een romantische tragikomedie van de 

Italiaanse regisseur Paolo Virzì naar de gelijknamige bestseller 

van Michael Zadoorian. 

 

 

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: 

023 571 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. 

 Cinema Nostalgie presenteert: Ja Zuster, Nee Zuster 

Op 3 juli 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer 

haar deuren voor Ja Zuster Nee Zuster met o.a. Loes Luca, 

Paul de Leeuw en Paul R. Kooij. 

 

Het is een gezellige bedrijvigheid in rusthuis Klivia. De 

Ingenieur is druk bezig met uitvinden. Jet is lekkere hapjes 

aan het klaarmaken en zuster Klivia kibbelt met huurbaas 

Buurman Boordevol door de telefoon over overlast. Een 

ontploffing in de kelder van het rusthuis maakt een drastisch 

einde aan dit gesprek: de strijd tussen Buurman Boordevol 

en zuster Klivia is in volle hevigheid losgebarsten. 

 

 

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: 

023 571 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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Aanvraag tegemoetkoming 

Ook dit jaar kunnen Zandvoorters met een laag inkomen én een 

ZandvoortPas weer de Tegemoetkoming bij ziekte en handicap 

aanvragen. 

Wat houdt deze tegemoetkoming in? 

- Wettelijke eigen risico 

De zorgverzekering brengt altijd het wettelijk eigen risico van € 385 bij de verzekeraars 

in rekening. Dat is voor inwoners met een laag inkomen een hoge kostenpost. De 

gemeente Zandvoort komt daarom inwoners met een ZandvoortPas tegemoet met de 

Tegemoetkoming bij ziekte en handicap. De eerste € 100 betaalt de verzekerde altijd zelf 

(wettelijke eigen risico); van het overblijvende bedrag kan 90% worden teruggevraagd 

via de tegemoetkoming. Op de website www.zandvoort.nl/eigenrisico staan de 

voorwaarden en het aanvraagformulier. 

- Vergoeding eigen bijdrage Wmo 

Inwoners met een ZandvoortPas die gebruik maken van een Wmo voorziening (traplift, 

vervoer, huishoudelijke ondersteuning) betalen hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK 

stuurt de rekening en inwoners betalen eerst zelf deze rekening. Met de 

Tegemoetkoming bij ziekte en handicap betaalt de gemeente Zandvoort 90% van het 

betaalde bedrag terug. Op de website www.zandvoort.nl/eigenrisico staan de 

voorwaarden en het aanvraagformulier. 

Is het wettelijk eigen risico voor 2018 ook al volledig betaald? Dan kan de 

Tegemoetkoming bij ziekte en handicap nu al worden aangevraagd. 

Hoe vraagt u het geld terug? 

Kijk op de website van de gemeente Zandvoort voor een aanvraagformulier. 

Ga naar www.zandvoort.nl/eigenrisico en kijk onder formulieren. 

Heeft u vragen of heeft u geen computer? Bel dan telefoonnummer 14023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zandvoort.nl/eigenrisico
http://www.zandvoort.nl/eigenrisico
http://www.zandvoort.nl/eigenrisico
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Quilt en handwerkclub  

Op vrijdag in de even weken van 13.30 uur tot 16.00 uur is er een 

handwerkclub in de Blauwe Tram.  

Samen handwerken: met, van en aan elkaar leren en daarbij 

nieuwe contacten opdoen met veel gezelligheid. Natuurlijk is er ook 

mogelijkheid tot ruilen van stofjes.  

Aanmelding vooraf noodzakelijk en kan bij de balie van de Blauwe Tram 023 – 30 40 700  

(de balie is op woensdag, donderdag & vrijdag geopend).  

Kosten € 2,50 per keer inclusief 1 kopje koffie/thee. Neemt u zelf geknipte katoenen 

lapjes, een schaar, naald en draad en een potlood mee? 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1, Zandvoort centrum. 

 

Opnieuw Wensboom bij Pluspunt 

Wegens het succes van de afgelopen keren zal Pluspunt ook dit jaar weer een wensboom 

neerzetten en wel vanaf 1 mei tot en met 1 oktober. 

In deze wensboom kunnen alle Zandvoorters hun wens kenbaar maken: het belangrijkste 

criterium is dat de wens aansluit bij het werk van Pluspunt. Dit jaar gaat de 

belangstelling van de jury speciaal uit naar wensen die goed zijn voor Zandvoort èn haar 

inwoners. Een jury zal drie wensen uitkiezen en aan de directie voorleggen. De directie 

zal tijdens het Kerstfeest voor de vrijwilligers van Pluspunt de uitgekozen wensen bekend 

maken waarna Pluspunt haar uiterste best gaat doen om deze wensen te vervullen. 

Heeft u een wens? Kom dan langs bij Pluspunt, Flemingstraat 55, Zandvoort Noord en 

hang een wenskaart in de boom. Woont u in het centrum? Kom dan langs in de Blauwe 

Tram, Louis Davidscarré 1, en vul daar uw wenskaart in, lever hem in bij de balie en de 

medewerkers daar zullen ervoor zorgen dat hij bij Pluspunt in de boom wordt gehangen. 

Meer informatie over de wensboom kunt u krijgen via info@pluspuntzandvoort.nl 

 

Sjoelclub in de Blauwe Tram. 

Tijdens Samen DOEN is er gestart met een "Sjoelclub". Deze 

club bestaat uit enthousiaste deelnemers, die graag samen 

een potje sjoelen.  

Kosten: € 2,50 inclusief koffie/thee en wat lekkers.  

Vooraf aanmelden is niet nodig, kom gewoon langs en  

speel mee! Elke woensdag van 13.30-16.00 uur, de eerste keer 

meedoen is gratis! 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1, 

Zandvoort centrum. 

 

Zomeruitjes, vooraankondiging 

Samen Doen én OOK Samen organiseren deze zomer weer gezellige zomeruitjes voor 

senioren. Tijdens het maken van deze nieuwsbrief zijn de data nog niet bekend, maar in 

de planning staat o.a. 

Bijenwas schilderen met Magret Broertjes. 

Hertenkamp + rondleiding + terrasje speeltuin, koffie met wat lekkers, Groenendaal. 

Jeu de Boules in Zandvoort Noord. 

Strand, terrasje pakken. 

Pluktuin Hillegom, zomerboeket plukken. 

Tuincentrum, Global Garden, lekker rondsnuffelen. 

Visje eten in IJmuiden. 

Lunch op zondag in de Blauwe Tram. 

Picknick, lekker buiten eten. 

Scootmobiel-tocht door de duinen. 

Hou de website (www.pluspuntzandvoort.nl) en de wekelijkse Pluspuntladder in de krant 

in de gaten voor meer info. Meer informatie over de zomeruitjes kunt u krijgen via 

Jolanda Meier: jolanda@pluspuntzandvoort.nl 

 

http://www.pluspuntzandvoort.nl/
mailto:jolanda@pluspuntzandvoort.nl
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Zomertabletcafé 

 

Neemt u ook uw tablet mee op vakantie en wilt u snel wat 

handige tips en trucs leren? Tabletgebruikers kunnen in het Zomertabletcafé hun 

ervaringen delen onder begeleiding van mediacoaches van de Bibliotheek. Bijvoorbeeld 

hoe u e-books op uw tablet zet, hoe het zit met wifi in het buitenland of hoe u leuke 

selfies maakt! De toegang is gratis en neemt uw eigen tablet mee. 

Vrijdag 29 juni  10.00 – 12.00 uur  Gratis  de Bibliotheek Zandvoort 

 

Boekentips 

 

Lisa Gardner 

Achter je 

FBI-profilers Quincy en Rainie hebben het jonge meisje Sharlah 

geadopteerd nadat haar oudere broer Telly hun ouders heeft 

vermoord om haar te redden. Acht jaar later wordt er bij een 

tankstation een aantal mensen doodgeschoten.  

Uit camerabeelden blijkt dat Telly de dader is. Quincy en Rainie 

gaan op zoek naar de dader en natuurlijk speelt de inmiddels 

dertienjarige Sharlah hierbij ook een rol. Niemand minder dan zij 

wil weten wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat er acht jaar 

geleden is gebeurd. 

Tot op het laatste moment zeer spannend. 

 

 

 

 

Emma Heatherington 

De tien wensen van Lucy Harte 

Dankzij het gedoneerde hart van de veertienjarige Lucy Harte 

heeft Maggie O’Hara een tweede kans gekregen. Zeventien jaar 

na de harttransplantatie vervalt Maggie in een dip nadat haar 

man haar voor een ander heeft verlaten. Dan neemt de broer van 

Lucy contact met haar op en geeft haar de dagboeken van zijn 

zus. In de dagboeken staan 10 wensen die Lucy nog graag 

vervuld had zien worden. Geïnspireerd door de positieve 

persoonlijkheid van Lucy wil Maggie deze wensen alsnog 

vervullen. Dit zal haar leven opnieuw veranderen. 

Met humor geschreven maar, vooral ontroerend. 

 

 

 

 

Judith Visser 

Zondagskind 

In Zondagskind schrijft Judith Visser over het leven van Jasmijn 

van haar kleutertijd tot ze achttien is. Al vroeg ontdekt Jasmijn 

dat ze slecht tegen prikkels van buitenaf kan. Ze trekt zich op 

school dan ook merendeels terug. Ze weet niet hoe ze zich moet 

gedragen en kopieert daarom gedrag van anderen. Dat kost veel 

energie. Ze is dan ook het liefst alleen met haar hond. Jasmijn 

beseft goed dat ze “anders” is en wil graag “normaal” zijn. 

Gelukkig laten haar ouders haar zichzelf zijn. 

De schrijfster is zelf op latere leeftijd gediagnosticeerd met het 

Syndroom van Asperger. 

Mooi geschreven. 


