Nieuwsbrief
Mei 2018
Beste leden,
Het bestuur heeft besloten om het voorwoord van de nieuwsbrief beurtelings
door alle bestuursleden te laten schrijven. Deze keer ben ik aan de beurt en ik
heb het geluk om u over drie actuele zaken te kunnen informeren.
Het kan u niet ontgaan zijn dat op dinsdag 10 april jl. onze algemene
ledenvergadering gehouden is. Op deze vergadering waren 62 leden aanwezig.
Het is jammer dat er zo weinig leden zijn komen opdagen, want het bestuur
heeft zich behoorlijk ingespannen om op deze vergadering rekening en
verantwoording aan de leden af te leggen. Daarbij geholpen door een prachtige
PowerPoint presentatie. Dat er zo weinig leden aanwezig waren, kan ook komen
doordat een groot aantal leden tevreden is en dat men vertrouwen heeft in het
bestuur en de betreffende vrijwilligers. De wel aanwezige leden waren
tevreden en lieten hun vertouwen blijken. In de notulen van de algemene
ledenvergadering zult u t.z.t. kunnen lezen wat er allemaal aan de orde is
gekomen. Drie zaken noem ik hier alvast. De secretaris is herkozen, de
begroting 2018 is goed gekeurd en de huidige contributieregeling blijft
gehandhaafd. Maar de eigen bijdrage bij sommige activiteiten en evenementen
zal worden verhoogd. Uitgangspunt blijft dat al onze activiteiten voor alle leden
financieel toegankelijk moeten blijven.
Een ander punt dat aan de orde kwam, was het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten. Met name mannendingen om het aantal mannelijke leden wat te
verhogen. Toevallig ontving ik onlangs het verzoek of er binnen onze vereniging
belangstelling is voor het spelen van Mahjong. Het is zowel een denksport als
een gezelschapsspel en het wordt gewoonlijk met vier personen gespeeld.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, meld dat dan bij mij of een van de
andere bestuursleden. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan proberen
een organisatie op te zetten. Mocht u zelf nog ideeën hebben om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen, laat het ons weten. Het bestuur staat er voor open.
Dan nog een administratieve zaak: De wet op de privacy gaat op 25 mei 2018
in en zal ook voor verenigingen gelden. Deze wet houdt in dat er een protocol
dient te zijn, waarin wordt vermeld hoe de vereniging aan uw gegevens komt,
welke gegevens er worden geregistreerd, waar die gegevens voor gebruikt
worden en hoe ze bewaard worden, incl. de genomen beveiligingsmaatregelen.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor verenigingsdoeleinden.
Wij leveren geen gegevens uit aan derden en wij beschikken over een apart
bestuurslid, die persoonlijk verantwoordelijk is voor het verzamelen, bijhouden
en archiveren van uw gegevens. Alleen dat bestuurslid mag gegevens aan
anderen geven, als dat noodzakelijk is voor de verenigingsdoeleinden. Wanneer
het protocol door het bestuur is vastgesteld, zal de inhoud hiervan bekend
gemaakt worden.
Voor nu genoeg geschreven. Ik wens u veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief en de komende activiteiten.
Ton van Waarde, secretaris
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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 juni/ juli is maandag 21 mei
De nieuwsbrief over juni/ juli 2018 wordt bezorgd van
vrijdag 1 juni tot en met maandag 4 juni
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Bestuur
Gerard Kuijper
Voorzitter
Olga Poots
Vicevoorzitter /
2e penningmeester
Ton van Waarde
Secretaris
Jan Wassenaar
Penningmeester
Ferko van Ancum
Algemeen
bestuurslid
Els Kuijper
Bestuurslid en
ledenadministratie
Mieke Kluitenburg
Algemeen
bestuurslid
Yvonne Janse
Bestuursassistent

Adres in Zandvoort
Dr. Schaepmanstr. 4

Telefoon
023 571 82 05

E-mail
gerard.kuijper@hetnet.nl

Dr. J.G. Mezgerstr. 118

023 574 97 89

o.poots@kpnplanet.nl

Staringstraat 1

06 44 74 06 53

tonvanwaarde@casema.nl

Emmaweg 12

023 571 28 61

waszand@ziggo.nl

De Ruyterstraat 48

023 571 52 68

vanancum@ziggo.nl

Dr. Schaepmanstr. 4

023 571 82 05

els.kuijper@hotmail.com

Witte Veld 64

023 576 80 05

renemieke@live.nl

Houtvaartkade 3
Aerdenhout

023 524 20 81

yvonnejanse@icloud.com

Contactpersonen evenementen
Dagtochten
Freny Kirindongo- van Eck
Tilly Polsma
Uit eten
Jopie van Heumen
Ans Vet

023 537 12 49
023 571 62 65
06 11 59 93 20
023 888 77 90

Agenda:
Zaterdag 5 mei
Dinsdag 15 mei
14 t/m 18 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 1 juni
Donderdag 14 juni

Bevrijdingsbingo
Cinema Nostalgie
Vijfdaagse busreis
Reddingmuseum en
Marinemuseum Den Helder
Uit eten
Dagtocht West-Friesland

23 t/m 28 augustus

Zesdaagse cultuurreis

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden
bijgekomen.
Mevrouw E.J.M. Blom – Spaanderman,
de heer F. ten Have,
de heer H. Huppelschoten,
mevrouw J.P. Jacobs – Dirks,
mevrouw J.T. Koning, mevrouw L. le Mahieu,
mevrouw M. Mutter – Schoenmaker,
mevrouw Y. Schoorl, mevrouw E. Verhoeven
en de heer J. Verhoeven.
Deze leden heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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13.30 uur De Krocht
13.30 uur Circus Zandvoort
Duitsland
9.05 uur vertrek trein van
station Zandvoort
16.30 uur De Krocht
Vanaf 8.30 uur diverse
opstapplaatsen
Denemarken

Verslag etentje Eb en Vloed 21 maart jl.
Gezamenlijk werd er bij Restaurant Eb en Vloed
gegeten.
Jopie en Ans: alle lof voor de feilloze organisatie!
We hebben genoten van een met zorg
samengestelde maaltijd. Rondkijkend over mooie
gekapte grijze haren geniet een ieder van het
samenzijn. Ans en Jopie, hartelijk dank.
Hannah Eggerding
Vrijwilligster Jits Tuinstra in het zonnetje
Helaas kon onze vrijwilligster Jits Tuinstra niet aanwezig zijn bij onze algemene
ledenvergadering. Jammer, want het bestuur had een verrassing voor haar.
Daags na de algemene ledenvergadering toog onze voorzitter Gerard Kuijper met een
mooie bos bloemen en de speld met de Zandvoortse vissen, gekregen van wethouder
Bluijs, naar het huis van Jits.
Jits heeft jarenlang geholpen met het rapen
en nieten van de nieuwsbrief en heeft ook
veel gedaan voor Omzien naar elkaar.
Helaas kan Jits vanwege haar gezondheid
de werkzaamheden niet meer voortzetten.
Gerard heeft de Zandvoortse speld bij Jits
opgespeld en heeft haar namens DSVZ een
mooie bos bloemen overhandigd als dank
voor haar jarenlange inzet.
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Verslag modeshow 12 april jl. in de Krocht
Zo, dat zit er weer op! De aanwezige dames en een enkele heer (er zijn er wel eens meer
geweest) hebben kunnen genieten van een in rap tempo gelopen, kleurrijke, voor het
voetlicht gebrachte collectie van de meest uiteenlopende kledingstukken.
De meeste “mannequins” waren om 11.00 uur al aanwezig om zelf (met hulp van Nelly)
hun setjes, die zij wilden showen, bij elkaar te zoeken. Sommigen zijn daar snel mee
klaar, anderen hebben iets meer tijd nodig. Het is weer allemaal gelukt en de dames
konden gezamenlijk in alle rust de lunch gebruiken.
Om precies 14.00 uur kon onze voorzitter Gerard Kuijper openen, waarna men door de
organisatie welkom werd geheten en toen kon Nelly als Lady speaker de “mannequins”
voorstellen aan het aanwezige publiek.
Er waren deze keer 11 modellen. Eentje was op vakantie en eentje was door de griep
geveld. De muziek werd deze keer verzorgd door ons bestuurslid Ferko van Ancum, die
de aankleding van de zaal op zich had genomen. Hij werd geassisteerd door Jan Kreijger.
Er werden in totaal 33 kledingsetjes
geshowd.
Voor slechts € 33,00 kan men al een leuke
broek met daarop een mooi bloesje, tuniek
of iets dergelijks scoren. Voor dat geld kan
je wel een extra kledingstuk aanschaffen.
De dames hadden er weer zichtbaar plezier
in.
Tussen de 2e en 3e ronde was de verloting
en het was heel fijn dat iedereen zich hield
aan het verzoek om rustig te blijven zitten,
omdat het geen pauze was.
Na de vlot gelopen 3e ronde kregen de
mannequins uit handen van Els Kuijper een
boeketje van gele tulpen. Deze waren zoals
wij intussen gewend zijn, gesponsord door Bloemenhuis Bluijs uit Noord.
Op de tonen van de Radetzkymars namen de dames met hun boeketje afscheid van de
“catwalk” begeleid door het spontane applaus van het aanwezige publiek.
Een bedankje, in de eerste plaats aan
de “mannequins” Nelleke, Tineke, Ans,
Ansje, Anneke, Ria, Jopie, Marga,
Dinie, Marjon en Marion. Eveneens
dank aan de kledingleveranciers Jorg
en Nelly en voor het werk achter de
schermen Els Kuijper, Freny voor haar
hand en spandiensten, Gerard Kuijper
voor zijn hulp bij de verloting, Ferko
voor de muzikale omlijsting samen met
Jan Kreijger en “last but not least”
Bloemenhuis Bluijs uit Noord voor de
sponsoring van de bloemen. Uit handen
van Marion kreeg ik nog een mooi
boeketje.
En toen…..kon men uitzoeken, kiezen,
passen (niet altijd comfortabel) en afrekenen.
Ik weet niet of iedereen bij de entree de geraniums, die Ferko had neergezet, achter het
raam heeft gezien. Zeer toepasselijk. Wij gaan als leden van DSVZ toch niet binnen
achter de geraniums zitten?
Wij hebben er met z’n allen weer een gezellige middag van gemaakt.
De najaar- en wintermodeshow staat gepland op 18 oktober a.s.
Ik wens iedereen een zonnige (letterlijk en figuurlijk) zomer toe.
Klaasje Armbrust
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Verslag dagtocht Texel 19 april jl.
Wat hebben wij kunnen genieten van een stralende hoog
zomerdag in het vroege voorjaar op deze eerste busreis van
het nieuwe seizoen.
Keurig op tijd vertrok vanuit Zandvoort richting Den Helder een door Brouwers Tours
gehuurde (al het materiaal was al de weg op) touringcar met natuurlijk Peter aan het
stuur.
Behalve van het mooie weer konden wij genieten van de uitgestrekte gekleurde
bollenvelden met voornamelijk hyacinten.
Om 10.00 uur kon de bus bij de veerboot in Den Helder aansluiten in de lange rij van
wachtende personenwagens, vrachtwagens en campers, die allemaal met de boot van
10.30 uur de maar kort durende oversteek naar Texel gingen maken.
Wij konden even de bus uit en kregen een heerlijke koek. De boot, waarmee wij de
oversteek moesten maken, was nog niet afgemeerd. Niet iedereen ging de bus uit, want
de rollators bleven op “stal”. Via een paar vrij hoge trappen kon men zien hoe de
veerboot aanlegde en leeg stroomde. Daarna kon onze bus aansluiten op het onderste
parkeerdek. Wij mochten de bus uit om aan dek de overtocht te aanschouwen. Of in de
bus blijven net als de rollators. Eenmaal aan de overkant zette de bus koers langs de
waddenkant van het eiland naar Ecomare. Er was niet veel verschil in landschap. Ook op
Texel zagen wij nog bollenvelden en natuurlijk schapen met heel veel schattige
lammetjes. Wel vielen de vele zonnepanelen op en de natuur, die vergeleken met
Zandvoort, minder ver was. Bij ons waren de bomen en struiken al veel groener.
Intussen was men heel erg aan koffie toe.
Aangekomen bij Ecomare kon ieder even de benen strekken en een stukje lopen naar het
restaurant. Bij binnenkomst kreeg een ieder uit handen van Freny een plattegrond van
Ecomare en konden wij plaats nemen in een afgeschermd gedeelte van het restaurant
om te genieten van twee kopjes koffie met gebak.
Ecomare combineert de
opvang van zeehonden en
vogels met een
natuurmuseum en een
zeeaquarium. Twee
bruinvissen en vijftien
zeehonden worden
permanent opgevangen en
hebben allemaal een naam.
De naam, vindplaats en
letsel van de dieren kon
men bij de bassins, waarin
zij zwommen, lezen.
Iedereen kon op eigen
gelegenheid alles, wat er te
zien was, bekijken. Met
behulp van de plattegrond
was alles goed te vinden.
Zoals de quarantaine
bassins, die leeg waren,
vogelopvang, vogelvijver,
plaggenhut, veldcentrum,
speelwad, wandelroutes en
zeven bassins. Binnen kon
men kennismaken met de
geschiedenis van Texel vanaf de ijstijd tot in de toekomst. Boven kon men kijken en
luisteren naar vogels. Er was een zeeaquarium met vissen, zeesterren en krabben.
Genoeg te zien en te beleven dus.
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Om 13.30 uur was het verzamelen geblazen bij één van de bassins om het voeren en een
show van twee bruinvissen (net twee dolfijntjes), genaamd Michael en Dennis, te
bekijken. Op commando van twee medewerkers ondergingen zij een
gezondheidsinspectie van hun rug en witte buik. Na het nuttigen van een lekker visje
lieten zij zich gewillig in de getande bek kijken. De show was geweldig. Er werd zelfs een
frisbee geapporteerd.
De bruinvis is een zoogdier en
familie van de walvisachtige en lijkt
op een dolfijn.
De zeehondjes waren schattige,
heel nieuwsgierige beestjes, die
met guitige kraaloogjes en witte
snorharen zeer actief
rondzwommen en zich vermaakten
met ons, zichzelf en speeltjes. Het
was een waar genoegen om naar te
kijken.
Tegen 14.00 uur zochten wij de bus
weer op om koers te zetten naar
het noordelijk gelegen natuurgebied
“De Slufter” om ons daar, in het
restaurant “De Slufter” te goed te doen aan een voortreffelijke warme maaltijd,
bestaande uit vis of varkenshaas, sla en frites. Dat liet een ieder zich goed smaken. Het
eerste drankje was gratis.
Daarna hadden wij alle tijd om, via een lange trap of via een helling, naar het uitkijkpunt
“De Slufter” te lopen.
Vandaar uit had men een
schitterend zicht op het
natuurgebied, dat in open
verbinding staat met de
Noordzee. Het was de
moeite waard om dit
kwelderachtige landschap
te aanschouwen.
Het terras van het
restaurant was grotendeels
ingenomen door onze
mensen, die of “uit” zaten
te “buiken” of waren
neergestreken na de
“beklimming” om nog te
genieten van het stralende
weer.
Tegen 17.30 uur startte Peter de bus weer om de thuisreis te aanvaarden. Keurig op tijd
arriveerden wij bij de veerboot, die ons om 18.00 uur terug bracht naar het vaste land.
De reis verliep vlotjes en tegen 20.00 uur waren wij weer veilig terug in onze
“thuishaven” Zandvoort.
Zo was er een einde gekomen aan een meer dan geweldige dag, die deze keer
georganiseerd was door Freny.
Wij hopen dat Peter de volgende keer zijn eigen bus kan besturen, want de “zit” van deze
leenbus was niet optimaal.
Iedereen bewaart fijne herinneringen aan deze zonovergoten heerlijke dag.
Freny en ook Tilly: bedankt voor deze geslaagde eerste busdagtocht van dit seizoen, die
mede door het fraaie weer meer dan geslaagd kan worden genoemd.
Klaasje Armbrust.
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Verslag Bloemencorso zaterdag 21 april jl.
Voor het derde jaar op rij zijn wij met een klein gezelschap naar het Bloemencorso van
de Bollenstreek geweest. Dankzij een gift van de Rotary Club Zandvoort en de
Zeevisvereniging Zandvoort hebben wij 12 leden een dagje uit kunnen bezorgen.
Leden, die om verschillende redenen niet meer met de dagtochten mee kunnen, leden
die wat krap bij kas zitten of leden die een nare periode hebben of hebben gehad,
gunden wij dit dagje uit. ’s Morgens scheen er een heerlijk zonnetje en werden de 12
leden thuis opgehaald met een met narcissen versierd busje. Helaas waren er veel
wegwerkzaamheden waardoor wij geen mooie route langs de bollenvelden naar Lisse
hebben kunnen nemen. Om 12.00 uur arriveerde de groep bij De Nachtegaal in Lisse en
werd verwelkomd met koffie
en heerlijk gebak.
Tegen lunchtijd was er een
uitgebreid buffet waar
iedereen van heeft genoten.
Toen was het wachten op het
grote corso. De groep zat
eerste rij en heeft de in
totaal 18 praalwagens, 34
luxewagens, 5 servicewagens
en 6 muziekgroepen voorbij
zien komen.
Het thema was dit jaar
Cultuur wat in heel ruime zin
werd uitgebeeld. Prachtig om
te zien. Na afloop hebben wij
gezamenlijk nog een drankje
op het terras gedronken en
zijn wij huiswaarts gegaan.
We hadden wat moeite om het parkeerterrein te verlaten; onze vrijwilligster Elly trad
kordaat op en is zelf het verkeer gaan regelen tot grote hilariteit van iedereen. Het hielp
gelukkig wel, want daarna waren wij heel snel Lisse uit. Met een grote omweg, via de
Drie Merenweg, Haarlem en de Zeeweg is iedereen weer thuisgebracht. Bij thuiskomst
kreeg iedereen nog een vers potje met bollen, een mooi potje met blauwe druifjes.
Els Kuijper.
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Verslag fietsmiddag 21 april jl.

Op 21 april jl. verzamelden zich zes fietsers voor de ingelaste fietsmiddag om richting De
Zilk te gaan, waar de bloemenmozaïekwedstrijd plaats vond. Vanwege de lange koude
periode was de wedstrijd een week opgeschoven.
Omdat diverse trouwe fietsers zich deze dag moesten inzetten voor een dagje
bloemencorso voor de daarvoor uitgenodigde leden, bleef het aantal deelnemers voor de
extra fietsmiddag beperkt. Het weer was perfect. We gingen door de duinen naar
Langevelderslag. Vervolgens werd er in de Ruigenhoek genoten van een drankje. En toen
naar De Zilk om enkele bloemmozaïeken te bewonderen. Vervolgens naar Vogelenzang,
maar daar waren dit jaar geen mozaïeken te bewonderen. Dus terug naar Zandvoort,
waar we na zo'n 30 km fietsen arriveerden. De deelnemers namen met een voldaan
gevoel afscheid van elkaar. Tot de volgende fietsmiddag. Op de 2e en 4e zaterdag van de
maand om 13.00 uur bij de ingang van Center Parcs. Info bij Cilia van Weerdt 571 70 30.
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Verslag Leesgroep
Het is al weer vanaf september 2015 dat Atie Kroonsberg het initiatief nam om bij onze
seniorenvereniging te starten met een leeskring.
Hoe werkt zo’n leesgroep? Een van de deelnemers dient lid te zijn van de bibliotheek en
meldt de leesgroep aan. De bibliotheek geeft elk seizoen een lijst uit met boeken waaruit
gekozen kan worden. Dat zijn ca. 500 titels dus….keuze genoeg. Hieruit kiezen wij als
leeskring vervolgens ca. 25 boeken en daaruit maakt de bibliotheek weer een keuze.
Deze boeken liggen dan om de 6 weken keurig klaar in een koffer in de bibliotheek. Erbij
levert de bieb ook een bijlage met recensies over dat boek plus aanvullende informatie
over de schrijver.
Wij komen met z’n zevenen om de 6 weken bij elkaar om het boek, dat we gelezen
hebben, te bespreken en ik kan
jullie vertellen: “ met meestal
verrassende resultaten”!
Wat de één als lekker leesbaar
ervaart, komt bij de ander over
als: “ Ik heb het
doorgeworsteld, maar wat een
saai verhaal”! Steeds weer
blijkt dat wij het onderwerp
en/of de schrijfstijl van een
boek heel verschillend ervaren.
Het leuke is dan weer dat
daarna het onderwerp tot
behoorlijke discussies kan
leiden. Natuurlijk gaat dit alles
in een goede harmonie!
Veel van de schrijvers zijn Nederlands, zoals bv. Adriaan van Dis, Esther Gerritsen, Peter
Buwalda, en Susan Smit. Van de boeken die we lezen kan het voorkomen, dat het niet
jouw voorkeur heeft. Maar dat neemt niet weg dat het met plezier en interesse gelezen
kan worden, want je steekt er altijd wel iets van op.
Truus van der Voort
Aandacht voor elkaar
Per 1 januari 2018 is er een andere invulling gekomen bij Omzien naar Elkaar.
Met ruim 700 leden zien wij natuurlijk regelmatig om naar elkaar. Natuurlijk houdt u wel
eens een praatje met uw buur, een buurtgenoot of een medelid. Of misschien doet u wel
eens een boodschap voor iemand die wat extra steun nodig heeft.
Mieke Kluitenburg– Kuipers heeft inmiddels meerdere taken van Wies de Jong
overgenomen. Zo regelt Mieke de distributie van de verjaardagskaarten en zorgt voor
een attentie namens DSVZ bij feestelijkheden zoals bijvoorbeeld bij een
huwelijksjubileum.
Regelmatig komt het voor dat één van onze
leden in het ziekenhuis of een verpleeghuis
verblijft en dan wil Mieke natuurlijk voor een
kaartje zorgen, maar dit kan zij niet zonder
de juiste informatie. Dus bent u op de hoogte
dat één van onze leden ziek is of
bijvoorbeeld enige tijd niet thuis kan zijn,
geef dit dan door aan Mieke.
Hoe leuk is het als er tijdens een opname of
een verblijf elders er een kaartje namens
DSVZ tussen de post zit.
Mocht u Mieke willen bereiken? Haar telefoonnummers zijn 576 80 05 of 06 51 58 34 67.
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Bezoek Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers en het Marine museum in Den
Helder op donderdag 24 mei a.s.
We vertrekken met de trein van 09.05 uur uit Zandvoort.
Aankomst Amsterdam Sloterdijk om 09.30 uur op spoor 8.
Vertrek Amsterdam Sloterdijk om 09.45 uur van spoor 4.
Aankomst Den Helder om 10.56 uur.
Vanaf het station is het ongeveer 10 minuten
lopen naar het Redding Museum.
Adres: Willemsoord 60G. Hier kunnen we om
13.00 uur voor € 2,50 een rondvaart van 20
minuten maken door de binnenhaven.
Vanuit het Redding Museum naar het Marine Museum is weer ongeveer 10 minuten
lopen. Hier moeten we zeker de onderzeeër bezichtigen.

Onderweg passeren we allerlei gezellige terrassen aan het water. Het Marine museum is
gevestigd aan de Hoofdgracht 3 in Den Helder. Terug naar de trein kunnen we de bus
nemen die voor het museum stopt.
De beide musea zijn met de museumkaart gratis toegankelijk.
We maken er weer een gezellige dag van. Graag even een berichtje als u mee gaat.
Groeten, Jan Wassenaar
waszand@ziggo.nl of 06 46 07 57 30
Uit eten vrijdag 1 juni a.s.
Als afsluiting van het seizoen zijn wij weer te gast bij Theo.
Waar:
De Krocht
Wanneer:
vrijdag 1 juni
Menu:
koud buffet
Prijs:
€ 15,00 exclusief consumpties.
Graag bij binnenkomst gepast betalen.
Hoe laat:
u bent vanaf 16.30 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.
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Dagtocht met Brouwers Tours 14 juni a.s.
West-Friesland met gids over natuur en oorlogsverleden
Donderdag 14-06-2018 gaan
we naar Winkel en 2 uur
varen met Party Boot “de
Koperen Hoorn” door een
gedeelte West-Friesland.
Schipper Theo en gastvrouw
Tiny laten ons de mooiste
plekjes in deze streek zien
en vertellen ons er van alles
over. Bij mooi weer kan het
dak open; zorg dan voor
zonbescherming. We doen
ons onderweg tegoed aan
koffie of thee met gebak.
Aan boord kan niet worden
gepind.
Daarna naar Restaurant Partycentrum Stam in Wognum voor de koffietafel met soep
vooraf.
Na de lunch komt er een gids aan boord en leidt ons
langs herdenkingsplekken van het oorlogsverleden
van het uiterste gedeelte van West-Friesland.
Terug naar restaurant Stam voor een drankje en een
kroket als afsluiting.

Meestal kan er wel voldaan worden aan een vegan
dieet (graag doorgeven bij opgave).
Eventueel te nuttigen drankjes buiten het hierboven
genoemde zijn voor eigen rekening.
Opstappen 08.30 uur/ H.I.K.; 08.35 uur/ Agatha;
08.40 uur/ Station; 08.45 uur/ Vomar; 08.50 uur/
v. Lennepweg t/o BP; 09.00 uur/ Shell en daarna de Bodaan.
Wees ruim op tijd i.v.m. het vertrek van de boot. We kunnen daardoor niet wachten.
De kosten van deze dagtocht zijn € 49,00 per persoon.
Te voldoen op Rekeningnummer NL34 ABNA 0414 618 882 op naam van Seniorenver
Zandvoort ( de naam van onze vereniging dus verkort en zonder punt).
Opgeven kan vanaf donderdag 10-05-2018 na 09.00 uur. Aanmeldingen voor die tijd
worden niet in behandeling genomen. De sluitingsdatum voor aanmelden en betalen is
vrijdag 1 juni. Annuleren kan t/m donderdag 7 juni. 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 of per tel.: 023 537 12 49
Ingeval het antwoordapparaat aan staat: duidelijk en rustig inspreken. Opgeven met
naam, telefoonnummer, aantal personen, opstapplaats. Als u geen contact heeft gehad,
dan altijd wachten op mail of telefoontje ter bevestiging voordat u tot betalen overgaat.
Men moet zelfstandig of eventueel met rollator zich kunnen verplaatsen en zelfstandig de
bus in en uit kunnen komen. Dit in verband met de treetjes in de bus. Graag één keer
opgeven. Wanneer een ander dit voor u doet, spreek dit dan goed af zodat het éénmaal
gebeurt. Het werkt voor ons erg verwarrend als u meerdere keren wordt opgegeven.
Aanmelden en afmelden en verdere vragen uitsluitend bij Tilly of Freny.

12

De Sociaalwerker Ouderen (voorheen de ouderenadviseur)
“ Ik woon alleen en ben bang dat niemand het merkt, als er
iets met mij gebeurt.”
“ Ik word een dagje ouder, welke mogelijkheden zijn er voor
hulp?”
“ Wie kan mij helpen bij de zorg voor mijn partner of ouders?”
“ Ik heb weinig kennissen of activiteiten; kan ik dit veranderen?”
“ Ik heb een minimuminkomen; van welke financiële tegemoetkomingen kan ik gebruik
maken?”
“ Mijn oude buurman komt nooit meer buiten; ik maak me zorgen.”
Zomaar wat gedachten en vragen die misschien wel eens bij u opkomen in uw hoofd. En
ja, wat dan?
In Zandvoort zijn twee sociaal werkers voor ouderen. Zij werken voor alle senioren in
Zandvoort en Bentveld. Zij helpen bij vragen of problemen die te maken hebben met
ouder worden. Samen met u kijken ze naar een passende oplossing. Ook mantelzorgers
kunnen bij hen terecht.
De sociaalwerker ouderen is goed op de hoogte van verschillende voorzieningen en
mogelijkheden die er zijn op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Zij volgen
tevens de nieuwe ontwikkelingen. Wie vragen heeft op deze gebieden kan bij de
sociaalwerker ouderen terecht.
De hulp is erop gericht om u te ondersteunen bij uw wensen. U houdt zoveel mogelijk de
regie over uw eigen leven. Zij staan u met raad en daad bij, geven ondersteuning waar
nodig, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen. En mocht dit niet
meer gaan, dan zoeken zij samen met u naar een oplossing.
De sociaalwerker ouderen heeft contacten en werkt samen met andere hulpverleners in
Zandvoort. Zij zijn tevens betrokken bij diverse projecten, bijvoorbeeld Welzijn op
Recept, de Telefooncirkel en 80+huisbezoek.

Ada Klarenbeek

Astrid Zoetmulder

De diensten van de sociaal werker ouderen zijn kosteloos. Zij zijn in dienst van Stichting
Pluspunt.
U kunt hen telefonisch bereiken via 023 571 93 93. Ook kunt u hen een email sturen:
a.klarenbeek@pluspuntzandvoort.nl
a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl
Ada Klarenbeek is tevens lid van het Sociaal Wijkteam Zandvoort.
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Cinema Nostalgie presenteert: The Post
Op 15 mei 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor The
Post met Meryl Streep en Tom Hanks.
The Post, geregisseerd door Steven Spielberg, is een
waargebeurd drama met Meryl Streep en Tom Hanks in de
hoofdrollen.
Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke
samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever van
een grote Amerikaanse krant, Katherine Graham (Meryl
Streep) en hoofdredacteur Ben Bradlee (Tom Hanks) van
The Washington Post.
Ze zijn genoodzaakt alles op alles te zetten in hun strijd
tegen de concurrent The New York Times om als eerste de
geheime overheidsdocumenten die drie decennia en vier
Amerikaanse presidenten overspande, te onthullen. Ze
riskeren daarmee niet alleen hun carrière, maar ook hun
vrijheid en het voortbestaan van The Washington Post.
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.
Persbericht Inloopochtend wijkplan Nieuw-Noord
16 mei inloopochtend over langer zelfstandig thuis wonen in Nieuw-Noord.
Gemeente Zandvoort wil graag samen met inwoners en partners van Nieuw-Noord aan
de slag om een wijkplan te maken. In dit wijkplan zal uitgewerkt worden hoe u in deze
wijk langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
Heeft u ideeën over hoe u en uw buren beter kunnen wonen? Wilt u vertellen wat er
nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen? Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen
in woningen, veiligheid op straat of aanpassingen in de openbare ruimte. Of heeft u
ideeën over hoe buurtbewoners elkaar meer kunnen helpen of ontmoeten? Wij zijn
benieuwd naar uw ideeën en ervaringen.
Op 16 mei tussen 10.00 en 12.30 uur is er een inloopochtend in het Pluspunt. U kunt
zien welke informatie wij hebben over Nieuw-Noord. Vul dat aan en deel uw verhaal met
ons.
Komt u ook langs? Graag tot dan!
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Quilt & handwerkclub
Op vrijdagmiddag in de even weken van 13.30 tot
16.00 uur kunt u aanschuiven bij de
Quilt & handwerkclub van de Blauwe Tram.
Deze club heeft een open inloop; kom gewoon langs
en doe mee: alle soorten handwerk zijn welkom!
Een aantal deelnemers heeft al veel ervaring en zij
delen deze kennis graag.
Met, van en aan elkaar leren en daarbij nieuwe
contacten opdoen met veel gezelligheid.
Natuurlijk is er ook mogelijkheid tot ruilen van stofjes.
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 Davidscarré 1, Zandvoort centrum.
Meer informatie via Hans Ruurda: h.ruurda@pluspuntzandvoort.nl
Koffie inlooppunt in de Blauwe Tram
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur bent u van harte welkom voor koffie en
een gezellig praatje: mensen ontmoeten en
nieuwe vrienden maken. De kosten zijn
€ 1,50 voor twee kopjes koffie met wat
lekkers. Aanmelden is niet nodig en de
eerste keer is gratis! Kom gewoon eens
binnenlopen, u bent van harte welkom!
Locatie: Wijksteunpunt de Blauwe Tram,
Louis Davidscarré 1, Zandvoort centrum
Talenten gezocht!
Wijksteunpunt de Blauwe Tram is op zoek naar
buurtbewoners met talenten, die ze graag zouden willen
delen met anderen. Gedacht wordt aan het geven van
bijvoorbeeld een workshop of terugkerende activiteit,
door en voor buurtbewoners.
Om een voorbeeld te geven: buurman Cornelis van Meurs
is een bevlogen tekenaar en wilde heel graag zijn talent
delen met anderen. Op één van de koffie ochtenden
kwam dit ter sprake en inmiddels geeft hij met heel veel
plezier op de woensdagmiddag tekenles in de Blauwe
Tram: Cornelis blij en de deelnemers blij!
Heeft u ook een talent welke u graag wilt delen?
Laat het ons weten en we gaan ermee aan de slag. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Nathalie Lindeboom: n.lindeboom@pluspuntzandvoort.nl
Verwendag (ex)kankerpatiënten vrijdag 8 juni 2018!
Om deze doelgroep een hart onder de riem te steken èn even flink in het zonnetje te
zetten, organiseert OOK Zandvoort al jaren een "Verwendag (ex)kankerpatiënten". Ook
dit jaar weer en wel op vrijdag 8 juni van 10.00-14.30 uur. Vanaf 1 mei kunt u bij de
balie van pluspunt een aanmeldformulier ophalen om mee te doen. Op de website van
Pluspunt kunt u meer informatie vinden of mail even naar Jolanda Meier:
jolanda@pluspuntzandvoort.nl
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Boekentips

Teuntje de Haan
Een muur van water
Geschiedenis van een Zuid-Hollandse familie in Nieuwe Tonge
op Overflakkee, die de Watersnoodramp van 1953 meemaakte,
waarbij de vader om het leven kwam.
Schrijfster Teuntje de Haan was een kleuter tijdens de
watersnoodramp van 1953 en woonde met haar ouders en
broer in Nieuwe Tonge, Overflakkee. De Haan schrijft over de
ervaringen in 1953, over de tijd na de ramp, maar ook over
haar familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een indrukwekkend verhaal.

Katie Fforde
Een tuin vol bloemen
De twee vrouwen Lorna en Philly krijgen het verzoek de tuin
van een groot landgoed op te knappen. Hun liefde voor tuinen
brengt ze nader tot elkaar. Vooral als ze een geheime tuin op
het landgoed vinden die geheel verwaarloosd is. Ze besluiten
het weer in de oude staat te brengen. Daarbij worden ze
geholpen door de moeder van de eigenaar van het herenhuis.
Bij de vrouwen, van drie verschillende generaties, zit het in de
liefde niet mee, maar ze vinden uiteindelijk toch het geluk. Een
boek over liefde, tuinieren en taarten bakken. Kortom, een
heerlijk boek voor de lente.

Veronica Henry
Het huis van je dromen
De familie Willoughby heeft vijftig jaar lang in het schitterende
huis Hunter’s Moon gewoond. Om gezondheidsredenen moeten
ze hun geliefde woning verkopen. De jonge makelaar Belinda
Baxter gaat ze hierbij helpen. Ze voelt zich zeer aangetrokken
tot het mooie huis en zijn omgeving. Tijdens de verkoop leert
Belinda de geheime geschiedenis van de familie kennen en
wordt daardoor geconfronteerd met haar eigen verleden. Ook
zij werd ooit gedwongen afscheid te nemen van een
fantastisch huis. Goed geschreven feelgood roman waarbij de
personages levensecht zijn neergezet.

16

