Nieuwsbrief
November 2018

Beste leden,
De zomerperiode is weer achter de rug (nou ja, je weet het hier maar nooit).
De ene keer lijkt het net hoogzomer en dan denk je weer dat de herfst ingaat
en word je verrast met 20° C.
Maar goed. We hebben de draad inmiddels weer opgepakt en de activiteiten
zijn allemaal weer opgestart.
Uiteraard gebeuren er binnen onze grote vereniging genoeg zaken, die ons
bestuur bezighouden. Er zijn al weer activiteiten die achter ons liggen.
De een was wat succesvoller dan een andere, doch wat de oorzaken daarvan
zijn, dat is vaak niet altijd duidelijk.
Wat ons bestuur wel bezighoudt, is dat enkele activiteiten niet zonder
strubbelingen verlopen. Om dat op te lossen is het zaak dat er wat aan
gedaan moet worden.
Dit vergt nogal wat inspanningen en tijd.
Ik zeg altijd maar zo: “Denk in oplossingen en niet in problemen”.
We zijn een vereniging met leden, waarvan er vele vrijwilliger zijn.
Ook het bestuur bestaat louter en alleen maar uit vrijwilligers.
Ik hoop bij deze, dat de moeilijkheden samen opgelost worden en wel op een
volwassen manier. Samen dienen we eruit te komen. Samen sterk.
Beslissingen die het bestuur nemen, zijn niet altijd even leuk, doch dienen
noodzakelijk te worden genomen.
Ik hoop, dat het allemaal weer goed komt en dat de rust terugkeert.
Laten we uitstralen, dat we er voor elkaar zijn en ons best blijven doen om de
gezelligheid erin te houden.
Als laatste nodig ik u graag uit op woensdagmiddag 28 november wanneer
DSVZ een zeer uitgebreide informatiemarkt organiseert in De Blauwe Tram.
U leest meer over deze informatiemarkt op pagina 14 van deze nieuwsbrief.
Uw voorzitter
Gerard Kuijper
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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. In de kantine van de Jeu de boules
vereniging Thomsonstraat 3 te Zandvoort.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerard Kuijper op
telefoonnummer 023 571 82 05.
Zwemmen
Op maandag vanaf 9.45 uur in het zwembad van Center Parcs
Zandvoort. Met de Center Parcs voordeelpas betaalt u € 6,75
voor een dagkaart. Van onze vereniging ontvangt u, alleen op
maandag, € 2,00 retour, zodat het zwemkaartje u uiteindelijk
€ 4,75 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
Lief en Leed
Een kaartje bij ziekte, een attentie bij bijvoorbeeld een
huwelijksjubileum etc. Een beetje aandacht voor elkaar.
Geef dit door aan Mieke Kluitenburg. Mieke is bereikbaar op
telefoonnummer 023 576 80 05 of 06 51 58 34 67
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 december 2018/ januari 2019:
maandag 19 november a.s.
De nieuwsbrief over december 2018/ januari 2019 wordt bezorgd
van vrijdag 30 november tot en met maandag 3 december
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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/ 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

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
De heer L. Banning, mevrouw H. Banning – Eggerding,
mevrouw J.E. Bol, mevrouw E. Bot, mevrouw L.J.M. Breur,
mevrouw J.H. Colin, mevrouw W. Dekker, mevrouw L. Gaysen,
mevrouw A. Greter, mevrouw H. Kleeff, mevrouw S. Kreijger,
mevrouw L. Post, mevrouw M.L. Pozo Y Tena,
mevrouw E.M. Prosee, de heer V. Santoro,
mevrouw B. Slokker, mevrouw A. Verhage-Kappelhof en
mevrouw C.M.M. Willemsen.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.

Agenda:

Dinsdag 6 november
Donderdag 8 november
Woensdag 14 november
Donderdag 15 november
Donderdag 13 december
Dinsdag 20 november

Cinema Nostalgie
Scheepvaartmuseum A’dam
Uit eten
Uit eten
Dagtocht Winter Cruise
Harderwijk
Bingo

Woensdag 28 november

Grote informatiemarkt

15 t/m 19 april 2019

5-daagse busreis
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13.30 uur Circus Zandvoort
9.35 uur treinstation Z’voort
v.a. 17.00 uur bij Zaras
v.a. 17.00 uur bij Zaras
Vanaf 9.00 uur diverse
opstapplaatsen
13.30 uur Theater
De Krocht
14.00-17.00 uur in de
Blauwe Tram
Duitse natuurpark
Vulkaaneifel

Dank je wel
Mede namens allen, die zowel vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober hebben genoten van een
voortreffelijke high tea, wil ik de evenementencommissie en vrijwilligers bedanken.
Maar….zonder Theo Smit, die alle heerlijkheden in zijn piepkleine keukentje heeft bereid,
waren deze twee voortreffelijk georganiseerde middagen niet mogelijk geweest.
Theo, het was geweldig! Bedankt.
Klaasje Armbrust
5 & 6 oktober 2018 - High Tea – Het Grote Genieten op onze Seniorendagen

Alle High Tea foto’s staan op de DSVZ website. foto’s: Ferko van Ancum
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Contributie 2019
Veel van onze leden hebben de afgelopen jaren het incasso formulier ingevuld en maakt
gebruik van incasso voor het betalen van de jaarlijkse contributie. Deze leden hoeven
niets te doen, het bedrag voor de contributie wordt bij deze leden automatisch van de
rekening afgeschreven.
Een deel van onze leden betaalt de contributie door middel van een overschrijving via de
bank. Deze leden verzoeken wij de contributie voor 2019 ( € 25,=, € 20,= of € 15,=
per persoon) uiterlijk 31 december 2018 aan ons te betalen.
U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893
ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort.
In de omschrijving graag uw naam vermelden.
Heeft u nog vragen, heeft u problemen met het overmaken via de bank of wilt u alsnog
gebruik maken van de incasso betaling, neem dan contact op met Els Kuijper,
telefoonnummer 023 571 82 05 (maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur).
Allerzielen

Op vrijdag 2 november a.s. is het Allerzielen.
Allerzielen is het feest van alle zielen, de dag waarop
de gestorvenen worden herdacht.
Sinds 2 november 2017 zijn de onderstaande leden
ons ontvallen:

Mevrouw M.C. Cabri – Bouwmeester, mevrouw A. Volkers – v.d. Heuvel,
mevrouw C. Pieneman, mevrouw H. Sebregts – v.d. Weerdt,
mevrouw H.C. Heldoorn – de Nijs, mevrouw G.H. Singerling,
de heer H.E.J. van den Berg, mevrouw J.J. de Kruijf, mevrouw M. Klabbers,
mevrouw J.A. Gortzak, mevrouw C.G. Koper – Kool, de heer H. Heldoorn,
de heer P.M.J. Brugman en de heer A.F. Geelhoed.
Zwemmen
Maandag 1 oktober zijn de zwemtarieven zonder vooraankondiging plotseling verhoogd.
De CenterParcs pas kost nu € 17,50. (12 maanden geldig)
Het zwemdagkaartje kost nu € 13,50 waar we 50% korting krijgen dus betalen we
€ 6,75. Bij inlevering van de betaalbon krijgt u van de Seniorenvereniging
€ 2,00 in muntgeld terug, zodat het zwemmen op de dagkaart uiteindelijk € 4,75 kost.
U kunt dus het kaartje vanaf 10.00 uur een hele dag benutten. Na het scannen bij
binnenkomst is het kaartje gedurende één uur geblokkeerd.
De Seniorenvereniging leden zwemmen tussen de parkgasten in. Van
tien uur tot half elf kan er gezwommen worden in het 25 meter bad
Aqua Romana. Om twaalf uur is dit bad weer voor vrij zwemmen
beschikbaar. De overige baden zijn wel de hele dag open, in ieder
geval tot acht uur in de avond.
Kom ook gezellig en gezond zwemmen in lekker warm water van
rond de 30° Celsius.
Groeten, Jan Wassenaar tel. 06 46 07 57 30
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Verslag dagtocht donderdag 11 oktober 2018 “Op safari over de Veluwe”
Na wat problemen met de rugleuningen van de stoelen kon de bus van Brouwers Tours,
met zoals altijd Peter v.d. Mark aan het stuur, koers zetten richting Otterlo. Geen files.
Freny vertelde onderweg over de geschiedenis van Otterlo en omgeving. Daar kan ik
i.v.m. de 250 woorden, die ik mag gebruiken,
niet op ingaan.
In eetcafé de 3-ster kregen we een kopje koffie
met appeltaart en slagroom. We mochten
daarna plaatsnemen in twee open
huifkarren,getrokken door twee landrovers.
De zon liet verstek gaan, de wind was fris.
De aangeboden plaids vonden gretig aftrek.
Helaas kon de “airco” niet uit.
Na een mooie route, waarbij wij konden
genieten van alles wat het natuurpark te
bieden had, maakten wij een stop bij een
uitkijkpost, waar wij gemakkelijk naar boven
konden. Helaas was het heiig, zodat wij niet konden zien wat er te zien zou zijn.
Terug bij ons vervoer kregen wij bij een openlucht “restaurant” zonder tafels en stoelen
glühwein (heerlijk) en frisdrank en een knabbeltje. Gelukkig was wildplassen toegestaan
en voor de grote boodschap moest je zelf een kuiltje graven.
Na deze bijzondere, unieke stop (niet iedereen kon de huifkar uit; de rollators stonden op
“stal” in de bus) vertrokken wij om onze tocht te vervolgen, uitgezwaaid door fietsers.
(Het was een uniek fietsgebied)
Terug bij het restaurant kwam eindelijk de zon tevoorschijn en konden wij zowel binnen
als buiten genieten van een heerlijke mosterdsoep, een pannenkoek en een ijsje toe. Het
was heerlijk toeven en er was een gezellige sfeer (zoals altijd).
Toen wij om 16.30 uur vertrokken, konden wij niet vermoeden dat wij door oponthoud
(file bij Utrecht en in Haarlem) in plaats van om 18.00 uur pas om 19.30 uur terug waren
in Zandvoort. De herten, die wij op de Veluwe niet gezien hadden, zagen wij in het
schemerdonker hier in de Waterleidingduinen.
Al met al was het een bijzondere, relaxte, heerlijke dag geweest. De hele dag buiten
vertoefd en zuurstofrijke lucht ingeademd. Freny en Tilly bedankt. Wij hebben genoten!
Klaasje Armbrust

Najaarsbingo op dinsdag 20 november 2018
Op dinsdag 20 november houden wij de laatste bingo voor dit jaar in Theater De Krocht.
Wij beginnen om 13.30 uur ! De zaal van De Krocht gaat om 13.00 uur open.
Zoals u gewend bent, zijn er twee bingorondes met aansluitend een loterij.
Wij verwachten dat deze middag om 16.30 uur ten einde is.
U kunt zich vanaf dinsdag 30 oktober tot en met vrijdag 17 november aanmelden bij
Els Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05 van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 uur en 11.00 uur of per e-mail els.kuijper@hotmail.com
Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan.
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Donderdag 8 november bezoek aan het Scheepvaart Museum Amsterdam

Ms Oranje | koers gewijzigd. Zeker voor de oud Indië- gangers een heerlijke
tentoonstelling over 80 jaar geschiedenis van dit schip.
Alleen al de tewaterlating, die aanvankelijk niet lukte, is al een verhaal op zich.
We maken er weer een heerlijke dag van, net als ons eerdere geweldige bezoek
aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
De entree is € 16,00. Museum kaart en de Bank Giro loterij VIP kaart gratis.
We kunnen vanaf het Centraal station in ongeveer 22 minuten lopen naar het museum.
Met de bus lijn 22 ( Indische buurt) vanaf de IJ zijde achter het station, dan uitstappen
halte Kadijksplein. Als van de bus gebruikt wordt gemaakt dan gaan we koffie drinken
aan de IJ-zijde van het station.
We vertrekken met de trein van 09.35 uit Zandvoort.
Aankomst Amsterdam Centraal 10.06 uur.
Fijn als u mee gaat. Geeft u even een berichtje?
Jan Wassenaar tel. 06 46 07 57 30 of waszand@ziggo.nl
Uit eten woensdag 14 en donderdag 15 november
Waar:

Zaras
Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Wanneer:
woensdag 14 november en
Donderdag 15 november
Menu:
voorgerecht: skordopsomo
(Knoflookbrood)
hoofdgerecht: varkenshaas met spek en
witte saus of zalm van de grill met
sinaasappel en verse dille.
Beide geserveerd met patat en saladebuffet
nagerecht: sinaasappeltaart
Prijs:
€ 15,00 exclusief consumpties.
Hoe laat:
u bent vanaf 17.00 uur welkom. V.a. 18.00 uur wordt het eten geserveerd.
U kunt zich opgeven vanaf dinsdag 30 oktober a.s. bij Jopie van Heumen
op telefoonnummer 06 11 59 93 20 of per e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl of bij
Ans Vet op telefoonnummer 023 888 77 90 of per e-mail ans.vet@casema.nl
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Dagtocht: Op Winter Cruise vanuit de haven in Harderwijk 13 december
Vertrek om 9.00 uur vanaf de HIK, 9.05 uur Agatha, 9.10 uur Station, 9.20 uur Vomar,
9.25 uur BP, 9.30 uur Shell en dan de Bodaan.
Wij rijden naar de Keet van Heerde voor 2 maal koffie/thee met gebak.
Om 12.00 uur rijden wij
door naar Harderwijk voor
een Winter Cruise van 2,5
uur inclusief een
stamppotbuffet met een
klein ijsje toe.
Vooraf krijgt u het eerste
drankje aangeboden door
de sponsoring van het “lekker verwenfonds”.
Daarna zijn de genoten consumpties voor
eigen rekening.
Na de boottocht (als het weer het toe laat)
heeft u nog een klein uurtje de gelegenheid
om de nieuwe kade van Harderwijk te
bewonderen of om paling te kopen.
Daarna rijden wij terug naar Zandvoort en
hopen voor 19.00 uur weer thuis te zijn.
De prijs voor deze laatste dagtocht van het jaar is € 49,00 per persoon en te voldoen op
rek. nr. NL 34 ABNA 0414 618 882 op naam van Seniorenver Zandvoort (de naam van
onze vereniging dus verkort en zonder punt vermelden op uw bankoverschrijving).
U kunt zich opgeven vanaf donderdag 1 november 9.00 uur t/m 2 december 2018.
Na 2 december is uw boeking definitief en kan er geen geld worden teruggestort.
Aanmelden bij Freny: frenyvaneck@casema.nl of tel. nr. 023 537 12 49 (niet na 17.00
uur of via mijn mobiele nummer) of bij: thpolsma@casema.nl of tel. nr. 023 571 62 65.
Ingeval antwoordapparaat aan staat dan duidelijk en rustig spreken, opgeven met naam,
tel. nr., opstapplaats en het aantal personen (dus ook uw medereizigers).
Als er plaats is, krijgt u dit meteen te horen of anders mailen of bellen wij u terug.
Na bevestiging van uw deelname pas betalen.
Vragen over de dagtocht of annuleren? Dan altijd Tilly of Freny benaderen en niet het
secretariaat of de ledenadministratie.
Vooraankondiging Dagtochten 2019
I.v.m. de verhoging van de BTW van 6% naar 9% gaat de
dagtochtprijs in 2019 omhoog van € 49,00 naar € 52,00.
Deelnemers, die niet kunnen internetbankieren en nog steeds
met een acceptgiro het bedrag overmaken, moeten er rekening
mee houden dat dit minimaal 5 werkdagen in beslag neemt
voordat het bedrag op de bustochtrekening staat. Maakt u het
bedrag dus op tijd over en wacht niet tot het laatste moment,
dit om vertraging te voorkomen.
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VOORAANKONDIGING
Vijf daagse busreis naar Stadtkyll in het Duitse Natuurpark Vulkaaneifel
Datum: maandag 15 t/m vrijdag 19 april 2019
Op maandag 15 april zijn wij van plan te vertrekken vanuit Zandvoort met BTR reizen
naar All Inclusive Hotel Am Park, gelegen in het leuke plaatsje Stadtkyll in de prachtige
Vulkaaneifel, niet ver van de Belgische Ardennen.
All Inclusive Hotel Am Park is rustig gelegen, het hotel is keurig ingericht en beschikt
over een receptie met lounge, bar, restaurant en tuin met terras. De kamers zijn
allemaal ruim en netjes ingericht. Er is een lift aanwezig.
Tijdens het verblijf in Hotel Am Park kunt u rekenen op een goede All Inclusieve
verzorging met een leuk programma, waarbij ’s avonds de drankjes zijn inbegrepen. Het
hotel is rollator vriendelijk en er is gratis WIFI in het hele hotel.
BTR reizen is nog druk bezig alle puntjes op de i te zetten en wij kunnen u nog niet de
definitieve prijs melden, maar u kunt zich wel alvast aanmelden voor deze reis.
Bij een deelname van minimaal 35 personen gaat deze reis door, maar let op: er is een
beperkt aantal eenpersoonskamers.
U kunt zich vanaf dinsdag 30 oktober aanmelden bij Gerard Kuijper op telefoonnummer
023 571 82 05 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur, of per
e-mail: gerard.kuijper@hetnet.nl

10

Collectieve zorgverzekering voor Zandvoorters met een laag inkomen
Ook in 2019 biedt gemeente Zandvoort mensen met een minimuminkomen een
collectieve zorgverzekering aan. Deze verzekering biedt veel voordelen voor mensen met
een ZandvoortPas die hoge ziektekosten hebben.
In Zandvoort telt iedereen mee en wil de gemeente dat iedereen mee kan doen. Maar dat
is niet vanzelfsprekend. Gezinnen, jongeren, ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten, die rond moeten komen van een minimuminkomen, kunnen gebruik
maken van diverse regelingen van de gemeente. Heeft u al een ZandvoortPas, dan is
meedoen met deze regelingen heel eenvoudig. Heeft u nog geen ZandvoortPas, maar wel
een laag inkomen? Kijk dan op de website van de gemeente of u deze kunt aanvragen.
Als u de ZandvoortPas aanvraagt voor eind november kunt u ook meedoen met de
collectieve zorgverzekering.
Zorgverzekering 2019
De voordelen op een rijtje:
- U hoeft het verplichte eigen risico van € 385 niet te betalen
- U kunt een pakket kiezen dat ook de eigen bijdrage Wmo/Wlz vergoedt
- De zorgverzekeraar geeft korting op de premies
- U krijgt ruime vergoedingen voor brillen/lenzen, fysiotherapie en tandartskosten
- De beugel voor kinderen wordt voor een groot deel vergoed
- Univé en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen als klant, zonder medische
keuring
Kortom, de zorgverzekering biedt senioren en anderen met een laag inkomen en hoge
zorgkosten veel voordelen. Overstappen naar de collectieve zorgverzekering?
Als u wilt veranderen van zorgverzekering doet u dat vóór 1 januari 2019. U kunt vanaf
half november de zorgpakketten van aanbieders Univé en Zorg en Zekerheid vergelijken
met uw huidige zorgverzekering. Dat kan op www.gezondverzekerd.nl Kijk hier of het
collectieve aanbod via de gemeente Zandvoort voordeliger voor u uitpakt en meld u aan.
Cinema Nostalgie presenteert: BOOK CLUB
Op 6 november 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor de
documentairefilm BOOK CLUB.
Het leven van vier hartsvriendinnen zal nooit meer hetzelfde zijn
nadat ze Fifty Shades of Grey hebben gelezen in hun
maandelijkse boekenclub.
Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian (Jane Fonda) geniet
van haar leven als eeuwige vrijgezel. Sharon (Candice Bergen)
verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren geleden. En het
huwelijk van Carol (Mary Steenburgen) zit in een sleur. Het
leven van de vier hartsvriendinnen zal nooit meer hetzelfde zijn
nadat ze Fifty Shades of Grey in hun boekenclub lezen. Door het
aanwakkeren van een oude vlam of door nieuwe romances
inspireren ze elkaar aan een nieuw hoofdstuk van hun leven te
beginnen. Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu toe………..
Join the club!
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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Officiële opening Wijksteunpunt De Blauwe Tram
Wijksteunpunt De Blauwe Tram, onderdeel van het Louis Davids
Carré, zal op woensdag 31 oktober van 13.30-16.00 uur haar
officiële opening vieren.
Wij nodigen u van harte uit om het met ons mee te vieren!
Er is van alles te beleven, kom dus gezellig langs en vier het feest met ons mee.
Bekijk de mini tentoonstelling over De Blauwe Tram van het NZH museum, maak kennis
met Niemand Verzandt, de Locomotief en het Inlooppunt. Ga kijken bij de Verbeelding,
kom trampoline springen op de Bellicon, doe mee met Tai Chi of Fit voor senioren, leg
een biljartje, hang een wens in de wensboom en ontvang een gratis kopje koffie, een
lekker hapje en een leuke Goodybag.
Bezoek de informatiemarkt met diverse organisaties die actief zijn in De Blauwe Tram,
zoals het Sociaal Wijkteam, de Herstelacademie, de Fotokring Zandvoort, Sociaal
raadsvrouw, Meijer & Sarin advocaten, Team Sportservice, de Zandvoortse Bridgeclub,
de Muziekschool en vele anderen.
Speciaal voor de jeugd is er een speurtocht met een verrassing, sporten bij de
sportinstuif, tafeltennis of circusworkshop en daarna lekker warme chocolademelk!
Jong én oud kan komen schaken, sjoelen of schilderen & tekenen met als onderwerp
De Blauwe Tram.
In de Bibliotheek schrijft de Boekendokter recepten uit voor juist dat boek dat je nodig
hebt, is de kick-off van “Broodje Bieb”, een spreekuur over E-Readers en de start van
de Zeegezichtenwedstrijd.
U kunt gratis meedoen met de poëzie-, handwerk-, quilt- of bloemenworkshop.
Speciaal voor vandaag is er ook een workshop voor mantelzorgers:
Zorgt u voor iemand? Kom met elkaar even op adem! Zorgen voor een
ander kan soms zwaar en intensief zijn. Het is belangrijk om aandacht
voor jezelf te hebben en regelmatig te ontspannen. Tijdens deze
workshop bieden wij tips hoe u naast het mantelzorgen tijd en
ontspanning voor u zelf kunt behouden.
Kortom, er is teveel om op te noemen, u komt toch ook?
Loop binnen over de Blauwe Loper en kom kijken: u bent van harte welkom!
Poëzie
Wijksteunpunt De Blauwe Tram organiseert, in samenwerking met de Bibliotheek Zuid
Kennemerland, elke twee maanden een Poëzie lezing op donderdag van 14.00 tot 15.30
uur in de bovenzaal van De Blauwe Tram. Indien u slecht ter been bent kunt u uiteraard
met de lift.
Op donderdag 15 november van 14.00 tot 15.30 uur discussiëren we aan de hand van
het beroemde gedicht van Martinus Nijhoff over de commotie naar aanleiding van het
Boekenweekthema 2019 "De moeder de vrouw".
Waar de vrouw zou worden geïdentificeerd met de moeder en niet bv. met de huisarts of
de postbode (NOS 18 juni 2018).
Aanmelden vooraf is prettig maar niet noodzakelijk. De kosten zijn € 2,00 inclusief
koffie/thee. Meer informatie kunt u krijgen bij de balie van De Blauwe Tram.
Breikunstenaars
Breiclub “de breikunstenaars” komt elke dinsdag- en donderdagmiddag
van 14.00– 16.00 uur bij elkaar in Pluspunt in Zandvoort Noord.
Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en veel
gezelligheid.
Deelname is gratis, inclusief koffie.
Bezoek ook eens de Facebookpagina van de breikunstenaars.
De Breikunstenaars van OOK Zandvoort verkopen hun prachtige en
unieke breisels in de Ruilwinkel van Sinkel voor het goede doel.
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Boekentips
Tammy Cohen
De afdeling
Na een dramatische gebeurtenis wordt Hannah in een psychiatrische
kliniek opgenomen. Ze zou zich daar veilig moeten voelen. Maar
binnen zes weken tijd sterven twee patiënten. Volgens de artsen
ging het bij beide patiënten, Sofia en Charlotte, om zelfmoord maar
Hannah vertrouwt het niet. Charlotte was labiel, maar zat nog vol
plannen zoals blijkt uit aantekeningen die Hannah op haar kamer
vindt. Hannah gaat op zoek naar de waarheid.
Neem de tijd als je aan dit boek begint, want je kunt het niet meer
wegleggen.

Michael Ondaatje
Blindganger
1946. De ouders van de veertienjarige Nathaniel en zijn zus Rachel
zijn voor een jaar naar Singapore. Ze wonen daarom tijdelijk bij de
Mot en de Schicht in huis. Bijnamen die de kinderen bedacht hebben
voor de twee mannen. Ze komen in een excentrieke wereld terecht
vol kleurrijke personen. Op een dag vinden Nathaniel en zijn zus in
de kelder de hutkoffer van hun moeder. Die zou in Singapore
moeten staan. Wat is hier aan de hand? Twintig jaar later kijkt
Nathaniel terug op zijn tijd bij de Mot en de Schicht en het grote
geheim van zijn moeder.
Een prachtig verhaal.
Anaïs Barbeau-Lavalette
De vrouw die vluchtte
Op driejarige leeftijd is de moeder van schrijfster Anaïs verlaten door
haar moeder Suzanne. Anaïs heeft haar oma nooit gekend, maar
koestert wel een wrok jegens haar. Wat bezielde haar om twee kleine
kinderen zomaar te verlaten. Ze huurt een privédetective in.
Wat volgt is een reconstructie van een vrouwenleven van 85 jaar.
Een leven waarin Suzanne lid was van een invloedrijke groep
kunstenaars, streed voor vrouwenemancipatie en nam deel aan de
Amerikaanse burgerrechtenbeweging.
Prachtig geschreven.
Feestelijke presentatie Bibliotheek in de Blauwe Tram
Op 31 oktober vindt in het gebouw de Blauwe Tram in
Zandvoort de officiële opening van het wijksteunpunt de
Blauwe Tram plaats. Ook de bibliotheek presenteert da haar
activiteiten op een feestelijke manier.
Zo laten we graag zien wat we bedoelen met een “Broodje
Bieb”, houden we een media spreekuur over e-readers en
hebben we de Boekendokter in huis die recepten uitschrijft
voor juist dat boek wat u nodig heeft. Ook is dan de start van
de wedstrijd “Dichterbij Zee”: Zandvoort in beeld en
gedichten. Wilt u meedoen? Dat kan! Vraag ernaar bij de balie
van de Bibliotheek Zandvoort.
Woensdag 31 oktober. 13.30-16.00 uur. Gratis.
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Een warm welkom…
aan alle DSVZ leden, familie en buren, kortom alle inwoners uit Zandvoort én omstreken.
DSVZ informeert, breed en diep en over alles wat voor ouderen actueel en relevant is.
Wij brengen vele partijen samen en motiveren alle deelnemers om er een geweldige
middag van te maken, een middag waar wij het nog lang over zullen hebben.
De Seniorenvereniging Zandvoort
Al zijn we geen familie, we houden van elkaar.
De Blauwe Tram
Louis Davidscarré 1

Zandvoort

Woensdagmiddag 28 november van 14.00 tot 17.00 uur
Parkeren in de parkeergarage, slechts 0,50 cent per uur.
Vanuit de parkeergarage is de Blauwe Tram met 2 liften bereikbaar!
Interviews, presentaties en informatie, over alles wat we nog niet wisten, maar
wél willen weten.
o.a. de notaris, de huisarts, de apotheker, de wethouder, de wijkagent, de brandweer,
de fysiotherapeut, de Zandstroom, Juttershart, Kennemerhart, Zorgbalans en
De Locomotief.
Over wonen & WMO, Braak & Brand/ rook preventie, sport & bewegen op recept,
valpreventie en fysiotherapie, Jeu de Boules, Tandem Mantelzorg, Pluspunt, Plusdienst,
Ook Zandvoort, Ons Sociaal Wijkteam, Kontext, Loket Zandvoort en De Bibliotheek, maar
ook ijzerhandel Zantvoort, Rabobank, Albert Heijn, Traiteur Marcel, De Kaashoek, De
Zeemeermin, Hema, Tasty Corner, Radio Stiphout, NS en ING, enz. enz.
(genoemde deelnemers onder voorbehoud)
In de Blauwe Tram interviewen wij de deelnemers, presenteren de deelnemers, gratis,
vrijblijvend en professioneel. Uiteraard kunt u ook afspraken maken om later rustig en
privé de weg te laten wijzen.
Tot ziens in de Blauwe Tram op woensdag 28 november
En dan nu nog het volgende: stel je toch eens voor dat 700 leden van onze DSVZ de
bijgaande poster op het laatste blad van deze nieuwsbrief op een opvallende plaats
ophangen, daarmee zijn wij samen sterk! Doen!
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