Nieuwsbrief
Augustus 2018

Beste leden,
Ferko van Ancum, bestuurslid, is voor het voorwoord van onze augustus
nieuwsbrief aan de beurt om in de pen te klimmen. Augustus is, na juli de
hooimaand, de oogstmaand en op 2 augustus stappen de deelnemers in de bus
voor de dagtocht “Aardbeien en Basiliek” (zie blz. 4). Na afloop kunnen zij ons
precies vertellen wat er, na de oogst van 2018, voor een mooie producten van
Nederlandse aardbeien gemaakt worden.
Alle zomer- en vakantie-ervaringen worden op 16 augustus bij Beach Club 10
uitgewisseld. Onze evenementencommissie haalt weer alles uit de kast om
u een fijne (meezing) middag op het strand te bezorgen.
Geniet eerst nog van de zomer en nazomer, maak samen waar wij voor staan:
Je bent aangekomen in de herfst van het leven; de DSVZ maakt daar een
Indian Summer van.

Ferko van Ancum
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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
Klaverjassen start weer op de eerste maandag van september. Nadere
gegevens volgen in de volgende nieuwsbrief
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 tot
1 september a.s. (zie pagina 12), 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 september is maandag 20 augustus a.s.
De nieuwsbrief over september 2018 wordt bezorgd van vrijdag
31 augustus tot en met maandag 3 september a.s.
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Bestuur
Gerard Kuijper
Olga Poots
Ton van Waarde
Jan Wassenaar
Ferko van Ancum
Els Kuijper
Mieke Kluitenburg
Yvonne Janse

Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter/ 2e penningmeester
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Bestuurslid en ledenadministratie
Algemeen bestuurslid
Bestuursassistent

Contactpersonen evenementen
Dagtochten
Uit eten

Freny Kirindongo- van Eck
Tilly Polsma
Jopie van Heumen
Ans Vet

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

Geen Cinema Nostalgie
Dagtocht Aardbeien en
Basiliek
Residentiewandeling Den
Haag
Meezingmiddag
Zesdaagse cultuurreis
Cinema Nostalgie

Vanaf 8.30 uur diverse
opstapplaatsen
9.35 uur treinstation
Zandvoort
Beach Club 10
Denemarken
13.30 uur Circus Zandvoort

Agenda:
Maand augustus
Donderdag 2 augustus
Woensdag 15 augustus
Donderdag 16 augustus
23 t/m 28 augustus
Dinsdag 4 september
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Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw H.C. Jurgens,
mevrouw M.C.W.J. Heiligers– Koelemij,
de heer H.P.M. Heiligers en mevrouw M.W. de Groot.
In de vorige nieuwsbrief stond mevrouw J.T. van der Pel– Dubois;
dit moet zijn mevrouw J.T. van der Pels– Dubois. Onze excuses.
Alle leden heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
Let op: Veranderingen Dagtocht 02-08-2018
Helaas zijn de kersen op en worden het aardbeien.
We gaan voor koffie met gebak naar De 7Bergsche
Hoeve in Zevenbergen.
Daarna naar de Basiliek in Oudenbosch.
Wij hopen voor een picknick, bestaande uit een
broodje kaas en croissant, verrassingsbroodje en
aardbeien met een drankje rond twee uur op het
aardbeienterras te zijn.
Rondleiding door de aardbeientunnels is ongeveer
75 meter. Dit is met verharde ondergrond. Rollator
en rolstoel toegankelijk.
Hopelijk u zo op de hoogte te hebben gebracht,
hartelijke groeten
Tilly en Freny.
Vrijwilliger Ben Voolstra in het zonnetje
Ruim 18 jaar heeft Ben Voolstra voor onze vereniging de nieuwsbrieven rondgebracht.
Ben heeft helaas afscheid moeten nemen als vrijwilliger van onze vereniging.

Reden voor onze voorzitter, Gerard Kuijper, om “gewapend” met een mooie bos bloemen
en de speld van de gemeente met de Zandvoortse vissen, gekregen van onze oude en
inmiddels herbenoemde wethouder Gertjan Bluijs, langs te gaan bij Ben.
Na een gezellig bakje koffie heeft Gerard Ben officieel bedankt voor zijn jarenlange inzet,
de speld bij Ben opgespeld en de bloemen overhandigd.
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Verslag vijfdaagse busreis naar Neukirchen 14 t/m 18 mei
Maandag 14 mei zijn we vertrokken uit Zandvoort op weg naar Neukirchen in het Duitse
Knüllgebergte voor de 5-daagse reis van de seniorenvereniging. Onderweg stopten wij in
Gendringen voor de koffie met gebak en daarna zijn wij doorgereden naar Soest in
Duitsland. Daar een geïmproviseerde lunch gebruikt; voor de
liefhebbers stond er een gids klaar om een rondje door de
binnenstad te maken. Het was erg warm. Er was weinig animo voor
deze tocht. Door naar Neukirchen waar we de sleutels van onze
kamers kregen. Na het diner nog een Roodkapje, “dat is een
drankje”, gekregen van de eigenaar van het hotel. En toen de uitleg
voor de dag van morgen.
Dinsdag 15 mei start met een lekker ontbijt. Er was veel variatie. Daarna stond er een
rondleiding door de binnenstad van Neukirchen op het programma waar we onder andere
een bezoek brachten aan het sprookjeshuis van de gebroeders Grimm.
Na de lunch gingen we op weg naar de Edersee, waar we een boottochtje gingen maken.
Na het avondeten kon je nog meedoen aan een kegelwedstrijd, waar de helft van de
groep zeer fanatiek aan heeft meegedaan.
Woensdag 16 mei was de bus versierd, want we hadden een jarige bij ons. Ria Monsieurs
had de mooie leeftijd van 75 jaar bereikt. Ze is de gehele dag in het zonnetje gezet. In
de ochtend zijn we onderweg gegaan naar de 950 meter hooggelegen Wasserknuppe, de
hoogste berg in het Knüllgebergte, waar we rondgekeken hebben naar onder andere het
laden en vertrekken van zweefvliegtuigen. Daarna met de bus naar Fulda; uitgestapt bij
de Dom en daar hadden we de tijd om op eigen gelegenheid de mooie stad Fulda te
verkennen. We moesten om 16.00 uur weer bij de bus zijn, maar ruim een kwartier
daarvoor werd het heel donker en brak er een onweersbui los. Iedereen was zeer snel bij
de bus. Terug naar Neukirchen, waar we ‘s avonds na het avondeten gezellige muziek
hadden. Dit werd verzorgd door Daniel Sneider, een plaatselijke muzikant, die erg goed
was en daarna de bekende loterij verzorgd door Gerard en Els.
Donderdag 17 mei was er ‘s morgens tijd om bij te komen en boodschappen te doen.
We hebben ‘s middags de gevaarlijkste weg van het Knüllgebergte met 2 pk en huifkar
beklommen. In totaal zijn we met 3 huifkarren door het gebied gereden.
Veel gezongen (in een rijtuigie ….. ) en gelachen.
Vrijdag 18 mei zaten we om 9.00 uur in de bus onderweg naar Attendorn aan de
Biggensee. Leuke plaats en daar kwamen wij 2 bekenden tegen. Peter van der Mark en
zijn Ria waren er een paar dagen op vakantie. Daarna om 13.00 uur weer in de bus op
weg naar Zandvoort. Helaas belandden wij in enkele files en waren wij wat laat in
Haarzuilens voor het afscheidsdiner. Om 22.00 uur kwamen wij weer in Zandvoort thuis
aan. We moeten nog even vermelden dat alle verloren tassen weer gevonden zijn en
terug zijn bij de rechtmatige eigenaren.
Mieke Kluitenburg
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Verslag “Uit eten in de Krocht”
Afgelopen vrijdag 1 juni waren wij ter afsluiting van het uit- eten- seizoen
te gast in de Krocht.
Traditioneel wordt dat daar afgesloten met een koud/warm buffet.
Het was voor mij de eerste keer, want ik had dat nog niet meegemaakt.
Ik ben niet zo gecharmeerd van een buffet, maar ik ben helemaal om.
Wat een verrassing.
De ontvangst was allerhartelijkst door de twee gastvrouwen Ans Vet
en Jopie van Heumen.
En toen de binnenkomst in
de zaal. Sfeervol. Er zat
tot mijn verbazing
ook nog een band op het
podium. Het Spaarne
kwartet. Dit zijn vier
geroutineerde muzikanten
van hoge leeftijd.
Wat een heerlijke muziek
maakten zij en voor elk
wat wils.
Later op de avond werd er
dan ook uitbundig
gedanst.
En dan het buffet: Klasse
met een grote hoofdletter.
Een grote variëteit aan
gerechten en alles even
smaakvol.
Waar je anders nog wel eens
meemaakt dat de laatste gasten bij
een leeg buffet aankwamen, was dat
hier absoluut niet het geval. Het
werd steeds bijgevuld zodat
iedereen zijn buikje rond kon eten.
Zalm, forel, salades enz. in ruime
voorraad aanwezig.
Het werd ook heel goed begeleid.
Onze voorzitter ging persoonlijk de
tafels langs om per tafel onze leden
uit te nodigen zodat er aan de
buffettafel geen gedrang was.
En dan ook nog een nagerecht.
IJstaarten met slagroom.
Ook hier weer meer dan voldoende
en ik heb verscheidene mensen
twee of drie keer langs zien gaan.
De zaal zat met ruim 100 man
bomvol en de inschrijving was royaal overtekend waaruit blijkt dat DSVZ goed bezig is.
Ik verheug me nu al op de volgende keer uit eten in september.
Langs deze weg wil ik Theo, de exploitant van de Krocht, en zijn medewerkers
namens heel DSVZ hartelijk bedanken voor dit voortreffelijke buffet en tevens
voor de gastvrijheid, die wij altijd bij jullie ervaren.
Jullie krijgen, wat mij betreft, een dikke negen.
Nico Assendelft
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Verslag dagtocht West-Friesland 14 juni
Precies op schema pikte Peter, onze chauffeur, zijn
passagiers op om ons met een gloednieuwe bus van
Brouwers Tours te vervoeren naar de Leijerdijk in Oude
Niedorp, waar partyboot De Koperen Hoorn afgemeerd lag.
Precies om 10.00 uur waren wij ter plekke en hadden
ruimschoots de tijd om in te schepen.
De bus was tjokvol (50 personen) en wij pasten ook precies
allemaal in de boot.
Op de tafels stonden de koffiekopjes klaar en de etagères met heerlijk gesorteerd gebak
van Beemster Boer.
Kapitein Theo en twee serveersters, Tiny en Els,
werden voorgesteld en de boot kon vertrekken
vanaf de Niedorpervaart voor een twee uur
durende tocht via de Ringvaart.
Tiny en Theo wisten onze aandacht vast te houden
met verhalen over alles wat er zoal te zien en te
beleven viel. Zo passeerden wij korenmolen De
Hoop uit 1641, die in werking wordt gehouden
door vrijwilligers.
Wij konden een prachtig
buitenzwembad “Skarpet” een stukje
in varen. Jammer dat dit prachtige
buitenbad niet meer professioneel in
gebruik is. De diepte, 1.40 meter,
en het gebrek aan vrijwilligers zijn
er de oorzaak van dat zwemmen
alleen op eigen risico is toegestaan.
Van januari tot januari bevaren
ongeveer 20 vrachtboten (o.a. met
kunstmest) en 5.500
recreatiebootjes deze wateren.
Wij passeerden zes gerenoveerde
bruggen van 100 jaar oud. Ook
werden we gewezen op een monument, bestaande uit aan de ene oever een “rol”paal,
vroeger gebruikt door de scheepsjagers (trekschuiten), en aan de andere oever een niet
zichtbaar betonnen pad met daarin de afdrukken van paardenhoeven. Kosten €25.000.
Volgens Tiny over de balk gegooid.
Theo probeerde onder de spoorbrug (treinverbinding Den Helder- Alkmaar) door te
varen, terwijl er een trein over de brug denderde. Maar dit lukte niet.
Van Alkmaar tot Middenmeer waren tien aanlegplaatsen (zonder voorzieningen) waar
boten voor 3x 24 uur mochten afmeren.
We moesten op een gegeven moment omkeren in een stukje water met aan de ene kant
niet meer bewoonbare boten en aan de andere oever een stukje natuurgebied, dat onder
“ecologisch beheer” viel. Dat betekende: ”wij doen er niets aan”.
Tot overmaat van ramp lagen wij “vleugellam” op dit keerpunt. Er bleek een stuk touw in
de scheepsschroef te zitten. En Theo ging dit ongemak te lijf gewapend met een
schroevendraaier en een mes. Met hulp van mannen op het achterdek wist Theo de
scheepsschroef te ontdoen van het ongemak. Begeleid door applaus van ons konden we
de terugvaart aanvaarden.
Wij gingen door een heel smal watertje, genaamd “De West- Friese Biesbos”. Er waren
daar ooit twee bomen met wortel en al omgewaaid. Prachtig waren de wortels van deze
bomen te zien met de aarde, waarin ze ooit overeind waren gehouden, nog tussen de
wortels. Hier maakten de zwaluw en de ijsvogel dankbaar gebruik van om in te nestelen.
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Theo vertelde dat de Roskamsluis, met maar een klein verval, genomen kan worden. Na
deze sluis zijn er nog drie te gaan en dan ben je in open zee.
Precies na twee uur varen, meerden we weer af bij de Leijerdijk, nadat we uit volle borst
niet alleen ons, maar ook Theo’s lijflied “aan het strand”
hadden gezongen.
Toen iedereen weer vaste wal onder de voeten had en zijn
plaats in de bus weer ingenomen had, werd koers gezet
richting Wognum, waar we in restaurant/ partycentrum
Stam de lunch gingen gebruiken.
Om 15.00 uur namen we weer plaats in de bus. Samen
met een zwager van Tilly, die ook Peter heette. Hij zou
ons, als gids, het een en ander vertellen over de verhalen
die schuil gingen achter de zeer vele oorlogsmonumenten,
die we onderweg tegen zouden komen. Nauwelijks op weg
begon het hard te waaien en te regenen. Gedurende de twee uur durende rit heeft het
alleen maar gehoosd. Peter had alles heel goed voorbereid. Het thema was “Leven in
vrijheid”. Dit jaar was het jaar van verzet. Ons nageslacht moet er goed van
doordrongen zijn wat leven in vrijheid inhoudt en dat dit niet vanzelfsprekend is.
Wij hebben allemaal onze eigen herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945. Peter is
zeer gefascineerd door het hele oorlogsverleden en probeerde zijn enthousiasme op ons
over te brengen. Er werden veel vragen gesteld aan Peter, die voor in de bus met een
microfoon stond. Elders was de vraag niet hoorbaar, maar Peter beantwoordde de vraag
wel. Hij gaf de mensen met goede vragen een compliment door te zeggen dat ze
geslaagd waren.
De 4 en 5 mei viering hadden we achter de rug en ieder heeft op zijn/ haar manier aan
meegedaan. We zijn ons allemaal bewust dat onze jeugd op de hoogte moet blijven van
de betekenis van onze vrijheid.
Peter is twee uur aan het woord geweest. Daar heb ik respect voor. Het is teveel om alles
te vermelden. Adrie de Graaf is daar een topper in het verzet geweest. Hij werd van de
fiets afgeschoten door Nederlandse landwachters. In Medemblik was een monument met
een garnizoenssoldaat. We zagen een propeller van een Amerikaanse bommenwerper,
die in januari 1945 daar neergestort was
met negen mensen aan boord, waarvan 1
overlevende. Die moest natuurlijk direct
onderduiken. Trieste verhalen, evenals het
weer.
Als laatste zagen we in Andijk een
monument voor de onderduikers. Het
moest twee handen voorstellen. Peter
vroeg zich af of het mannen- of
vrouwenhanden waren. Ik dacht
“mannenhanden”. Waarom ik dat dacht?
Omdat ik nergens in de handen een gat
zag.
Om 17.00 uur waren we terug bij het
restaurant en kregen nog een drankje en een heerlijke kroket.
Om 18.00 uur (het was inmiddels droog) zette Peter weer koers richting Zandvoort, waar
iedereen weer op tijd thuis was om naar GTST te kijken.
Al met al een gezellige dag, waarvan twee uur rondrijden in de stromende regen en
verhalen over het oorlogsverleden van deze streek een beetje lang was.
Tilly en Freny: bedankt weer voor de goede organisatie.
Klaasje Armbrust.
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Verslag stadswandeling Enkhuizen 11 juli
Volgens de plaatselijke VVV: Enkhuizen boeit!
Ik denk dat wij dit aan het einde van de dag allemaal wel konden beamen.
Het was een prachtige dag. Na de treinreis begonnen wij met heerlijke koffie op een
terras met uitzicht op de gezellige haven.
Om 12.00 uur kwam de gids ons ophalen en hebben wij een mooie rondleiding door een
deel van de stad gekregen.
Anderhalf uur was eigenlijk tekort om alle historische bezienswaardigheden te kunnen
bekijken. De hele stad is in feite “historie”.
De gids vertelde dat door de groei en bloei van de haringvangst Enkhuizen aan de voet
van de oprichting van de V.O.C. en de W.I.C. heeft gestaan en dat dit pas later door
Amsterdam is overgenomen.
Wij zijn begonnen bij het Snouck
van Loosen Park, hetgeen werd
gerealiseerd door de laatst
levende, kinderloze dochter van
Cornelia van Loosen en Samuel
Snouck.
In het prachtige park staan 51
grote woningen, die in opdracht
van deze dochter werden
gebouwd. Het doel was om deze
woningen voor lage prijzen te
verhuren aan arbeiders, die door
duurzame arbeid en goed gedrag
boven anderen uitmuntten.
Hierna gingen wij door allerlei
oude straatjes met elk een eigen
verhaal. Soms tot de meest
verregaande
familiegeschiedenissen aan toe.
Wij hebben kort het
prachtige stadhuis kunnen
bezoeken. Dit stadhuis werd
destijds gebouwd naar
voorbeeld van het Paleis op
de Dam. En dat is goed te
herkennen.
In de klokkentoren van de
oude stadspoort “De
Dromedaris” bevindt zich
het carillon, ontwikkeld door
de Enkhuizense broers
Hemony.
Het geluid van klokken was
vroeger eentonig. Deze
broers hebben het
gepresteerd om elke klok
een eigen geluid te geven, waardoor nu door een carillon de mooiste melodieën kunnen
worden gespeeld. De “Hemony”- carillons hangen nu in de torens van diverse steden in
Nederland.
Er is nog veel meer te vertellen over Enkhuizen, maar ik sluit nu af met te melden dat wij
hebben genoten van deze dag en niet te vergeten van een voortreffelijke lunch.
Onze dank gaat ook zeker uit naar Ans en Jopie voor de keuze van deze stadswandeling.
Ria Suiker
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Stadswandeling Den Haag 15 augustus a.s.
Wandel mee door het hofgebied
en het oude dorp “Die Haghe”
en maak kennis met het
Binnenhof, waar graven,
stadhouders en Oranjetelgen
zetelden.
Den Haag groeide uit tot een
dorp van aanzien met
stadspaleizen en luxe
winkelstraten.
Tijdsduur: 1,5 uur.
Kosten: € 5,00
U kunt zich opgeven vanaf
dinsdag 31 juli 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.
Wij vertrekken met de trein van 9.35 uur vanaf station Zandvoort.
Strand- en meezingmiddag op donderdag 16 augustus 2018
Graag nodigen wij U uit voor een gezellige strandmiddag.
Onder het genot van " een hapje en een drankje" kunt U even
lekker bijpraten en......
" uit volle borst" diverse liedjes
meezingen.
Mochten er onder de leden nog
zangers en zangeressen zijn die
graag een lied ten gehore willen
brengen dan horen wij dit graag
van u.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door u allen bekend:
onze accordeonist Gre van den Berg.
Waar
: Strandpaviljoen Beachclub / Beach-house nr. 10 ( zowel buiten als binnen)
Adres
: Strandafgang De Fauvage nr. 10, 2042 TV Zandvoort
Tijd
: 14.00 uur tot ca. 16.30 -17.00 uur. U kunt v.a. 13.30 uur binnen komen lopen
Bijdrage : Er wordt een bijdrage van € 7.50 p.p. gevraagd
Gelieve over te maken op Rekeningnummer NL60 INGB 0007463963 ten name van
De Seniorenvereniging Zandvoort.
Aanmelden: vanaf donderdag
2 augustus 2018 vanaf 9.00 uur bij
Olga Poots.
Tel.nr.: 023 574 97 89.
(aanmeldingen op een eerder tijdstip
worden niet in behandeling genomen)
U kunt zich ook per e- mail
aanmelden: o.poots@kpnplanet.nl
Tot ziens op donderdag 16 augustus
en wij hopen dat de weergoden ons
gunstig gezind zijn!
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Vrijwilliger (s) gezocht.
De laatste theatervoorstelling van DSVZ was op 13 oktober 2017. Het zou jammer zijn
als deze activiteit definitief niet meer door zal gaan. Daarom deze oproep !
Vindt u het leuk om tijdens het theaterseizoen de theaterbezoeken te organiseren voor
DSVZ? Neem dan contact op met secretaris Ton van Waarde; hij is bereikbaar op
telefoonnummer 06-44740653 of per e-mail: tonvanwaarde@casema.nl
Omzien naar elkaar ….. Aandacht voor elkaar ….. of ?????
In de nieuwsbrief van februari 2018 heeft u kunnen lezen dat Wies de Jong is gestopt als
vrijwilliger voor DSVZ. Jarenlang heeft zij onder andere het “Omzien naar elkaar”
geregeld. In de nieuwsbrief van mei 2018 heeft u kunnen lezen dat
Mieke Kluitenburg het versturen van o.a. de verjaardags -, beterschaps- en
condoleancekaarten op zich heeft genomen. Voorlopig hebben wij dit omgedoopt tot
“Aandacht voor elkaar”.
Omzien naar elkaar doen wij natuurlijk met alle ruim 700 leden, maar omdat wij als
bestuur vinden dat er duidelijkheid moet zijn, willen wij graag een nieuwe naam
verbinden aan hetgeen Mieke nu voor haar rekening heeft genomen.
Het bestuur daagt u uit om een nieuwe pakkende naam te verzinnen voor
“Omzien of Aandacht voor elkaar”.
U kunt tot en met vrijdag 10 augustus 2018 uw ideeën mailen of sturen naar Els Kuijper,
Dr. Schaepmanstraat 4, 2042 BW Zandvoort of per e-mail: els.kuijper@hotmail.com
Dus niet telefonisch.
Stuur uw idee zo spoedig mogelijk in. Zit de nieuwe
pakkende naam ertussen dan krijgt de naamgever van
DSVZ een High Tea aangeboden voor 2 personen
tijdens onze Zandvoortse Seniorendagen op
5 of 6 oktober a.s.
Bestuur DSVZ.
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Zwemmen
De Seniorenvereniging ontving aanvankelijk gerichte
subsidie van de gemeente voor zwemmen en
zaalhuur.
De laatste jaren wordt de subsidie verstrekt voor het
reilen en zeilen van de gehele vereniging.
De zwemmers worden financieel gesteund door de
vereniging, terwijl de Nordic Walkers altijd zelf het
lesgeld hebben betaald.
Om de financiën meer over de gehele vereniging te
spreiden is door het bestuur besloten de financiële
steun voor de zwemmers geleidelijk af te bouwen.
Per september 2018 tot september 2019 wordt voor
het zwemmen nog € 2,00 betaald op uw
betalingsbonnetje van CenterParcs .
Van september 2019 tot 2020 wordt dat € 1,00.
Na de zomervakantie weten we hoe de (klaverjas)
kaarten er voor liggen.. en tegen welke voorwaarden. Daar over meer in de volgende
nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Jan Wassenaar
Vooraankondiging: Cinema Nostalgie presenteert: Finding your feet
Op 4 september 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren
voor de feel-good film Finding your feet.
Een chique Engelse dame wordt, nadat haar man haar
heeft bedrogen, gedwongen haar leven met andere ogen
te bekijken en ontdekt dat het nooit te laat is voor een
frisse start.
Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott erachter komt dat haar
echtgenoot na een huwelijk van veertig jaar een
verhouding heeft met haar beste vriendin, besluit ze bij
haar oudere zus in te trekken.
Sandra zou niet meer kunnen verschillen van de
openhartige, volop datende, vrijgevochten Bif die in een
huurflatje woont. Maar die verandering van omgeving is
misschien wel juist wat ze nodig heeft.
Tegen haar zin in neemt Bif Sandra mee naar haar
stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden leert kennen: een
kleurrijke en energieke groep leeftijdgenoten die Sandra
laat zien dat pensionering juist een begin is. En dat een
scheiding je (liefdes)leven een frisse start kan geven.
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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Kom op stoom met De Locomotief!
Op dinsdag 21 augustus om 10.00 uur start De Locomotief! Een nieuwe
plek waar senioren hun kennis en talenten kunnen inzetten. Wilt u mensen
ontmoeten met dezelfde interesses, nieuwe vrienden maken, een oude hobby oppakken,
anderen iets leren of gewoon gezellig meedoen? Het kan allemaal! Ook als dat soms wat
moeilijker gaat omdat uw lichamelijke of geestelijke gezondheid u hierin beperkt.
Misschien heeft u onlangs de diagnose dementie of Parkinson gekregen en u wilt graag
wat positieve energie opdoen. Dit kan bij De Locomotief doordat je dingen doet die je
leuk vindt, jouw eigen ervaring en kennis deelt en ontwikkelt!
We starten met koffie om 10.00 uur. Het programma kan per ochtend ingevuld worden
en we geven met elkaar vorm en inhoud aan. U kunt eigen ideeën en wensen inbrengen,
een dagdeel zelf invullen of begeleiden, maar gewoon lekker meedoen kan ook.
Voor naasten en mantelzorgers is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, op te laden of
om informatie te krijgen. De mantelzorgconsulent is op vaste momenten aanwezig.
Aansluitend is er de mogelijkheid om samen te lunchen voor een extra bijdrage. Opgave
hiervoor op de dag zelf.
Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1
Wanneer: Elke dinsdag vanaf 21 augustus: inloop en activiteit 10.00-12.00 uur
Lunch: 12.00-13.00 uur
Kosten: € 3,00 per keer inclusief koffie/thee, of €5,00 inclusief lunch.
Kom kennis maken. De 1e keer is gratis! Neem voor meer informatie contact op met
Shirley Parrée: 023 574 03 47 of s.parree@pluspuntzandvoort.nl
Mobiliteitsrace
Dé rolstoel- en scootmobielenrace van Zandvoort. Dit is onderdeel van de jaarlijkse
mobiliteitsdag voor inwoners van de gemeente Zandvoort, die door een beperking
gebruik maken van een voorziening als rolstoel en/ of scootmobiel. Kom kijken of doe
mee! U kunt meedoen aan een race en een behendigheidsrace.
Donderdag 27 september van 13.30 – 16.00 uur, op het terrein van Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165 in Zandvoort. Voor informatie en aanmelden bij de balie van
Pluspunt, Flemingstraat 55 te Zandvoort, telefoon: 023 574 03 30.
Doe mee met Burendag bij Pluspunt en de Blauwe Tram!
Vrijdag 21 september van 10.00-12.00 uur in Pluspunt, “Heel Pluspunt bakt!”
Burendag vier je samen en waarmee vier je nu beter dan met koffie en taart? Gezellig
babbelen en elkaar leren kennen onder het genot van een lekker bakje koffie kan tijdens
Burendag gratis bij Pluspunt. Pluspunt daagt de buren uit: wie maakt de lekkerste taart?
Bent u gek op taarten bakken? Aanmelden voor de taartwedstrijd kan bij de balie van
Pluspunt, Flemingstraat 55, telefoon: 023 574 03 30. Meer informatie kunt u krijgen via
Jolanda Meier: jolanda@pluspuntzandvoort.nl
Een jury van echte taartliefhebbers zal alle ingediende taarten beoordelen en een
winnaar kiezen. Er zal worden gelet op vorm, smaak en presentatie. U mag de taart
vooraf thuis maken, maar indien u geen geschikte oven heeft, kunt u de taart ook in de
prachtige keuken van Pluspunt komen (af)maken. Bent u gek op taart eten en
gezelligheid? Kom dan langs op Burendag bij Pluspunt voor een heerlijk bakje koffie met
een stuk taart en veel gezelligheid! Deelname is gratis.
Vrijdag 21 september van 13.30-15.30 uur: Beweeg met de buurt mee!
Lekker taart gegeten bij Pluspunt in de ochtend? Zin in wat beweging om de calorieën
eraf te krijgen? Kom dan in de middag naar de Blauwe Tram in het Centrum en werk mee
aan de gezamenlijke conditie van de buurt op de sport-Burendag! Zowel op het plein
voor de deur als binnen in de gymzaal is er van alles te beleven: jong en oud is welkom;
er is voor elke leeftijd een leuke activiteit. Er worden sportieve demonstraties gegeven
waarbij meedoen wordt aangemoedigd. Tussendoor krijgt u een verfrissend drankje en
kunt u zich aanmelden voor een leuk sportmaatje. Meedoen aan deze leuke en actieve
Burendag is geheel gratis, aanmelden is niet nodig.
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Sarah Pinborough
Belofte maakt schuld
In dit verhaal staan drie vrouwen centraal: Lisa, haar
tienerdochter Ava en Lisa’s vriendin Marilyn. Alle drie hebben
ze een geheim. Lisa draagt iets mee uit haar verleden, Ava is
verliefd op een oudere man die ze via Facebook heeft leren
kennen en Marilyn is misschien toch niet zo gelukkig
getrouwd als ze doet overkomen.
Als Ava een jongetje van verdrinking redt, geeft de pers
aandacht aan moeder en dochter en wordt Lisa herkend door
iemand uit haar verleden. Het gevolg is dat Lisa en Ava
moeten onderduiken.
Een spannende thriller over leugens en geheimen.

Franca Treur
Slapend rijk
Na het succes van X&Y komt Franca Treur weer met een
verhalenbundel. Knap zoals de schrijfster je in verhaaltjes
van vaak maar twee bladzijden aanzet tot nadenken over
wat je net gelezen hebt. En dat terwijl de personages niet
direct iets bijzonders meemaken. Herkenbare verhaaltjes
die niemand zo mooi kan verwoorden als in deze bundel
gedaan wordt.
Lees de verhalen vooral niet te snel achter elkaar, maar laat
ze eerst bezinken.
Een ware aanrader.

Nicky Pellegrino
Terug naar Villa Rosa
Door de dood van haar werkgeefster heeft Stella behoefte
aan verandering. Er is niks wat haar nog in Londen houdt,
dus gaat ze op een verzoek van een man in die voor een
paar maanden zijn huis in Italië wil ruilen voor een woning in
Londen. In Italië geniet ze van het mooie weer, de mooie
omgeving en het lekkere eten. Maar ondertussen wordt ze
toch ook heel nieuwsgierig naar de eigenaar van het huis.
Een heerlijk zomerboek om even bij weg te dromen.
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