Nieuwsbrief
April 2019

Beste leden,
Het jaar 2019 is tot nog toe stormachtig verlopen. Hiermee bedoel ik natuurlijk
het weer.
Eerst mooi stralend weer en daarna afgewisseld met de eerste storm en
regenachtige dagen.
Ook in een vereniging, zoals die van ons, zijn er wisselende periodes gaande.
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zitten we midden in de
verkiezingstijd en is onze algemene ledenvergadering aanstaande, waarbij er
gekozen kan worden.
Ik verwacht tijdens deze vergadering geen turbulente zaken, zoals landelijk
wel het geval is. Ik reken op uw komst op dinsdag 9 april.
Naast de ledenvergadering kunt u uitkijken naar de diverse en wekelijkse
activiteiten; ik noem er een paar, zo zijn er al veel aanmeldingen voor de
jaren 60 middag op zondag 31 maart, de eerste dagtocht van 2019 zal op
4 april plaatsvinden, we gaan deze maand weer gezellig uit eten en als
tegenprestatie na het lekker tafelen kunt u zowel rustig als stevig wandelen,
zwemmen en nordic walken. Ook kunt u op 11 april nieuwe kleding kopen
tijdens de modeshow en vervolgens op 15 april fijn op vakantie naar Duitsland.
Wij zijn een actieve vereniging; dit kunt u in het jaarverslag 2018 van onze
secretaris Ton van Waarde lezen; achter de geraniums plaatsnemen komt later
wel. Al onze activiteiten staan in de nieuwsbrief.
Terwijl ik mijn voorwoord aan het afronden ben, komt het nieuws binnen van
de narigheid in Utrecht. Wat gebeuren er toch vreselijke zaken in de wereld en
nu ook hier in Nederland. De tijd zal het leren of dit een terroristische aanslag
is of iets anders.
Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten.
Ik hoop u bij één van onze activiteiten te mogen begroeten.
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 Henny Paap,

telefoonnummer 023 571 32 76
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
of via de mail renemieke@live.nl
Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Secretariaat: tonvanwaarde@casema.nl, telefoon 06 44 74 06 53
Redactie Nieuwsbrief: els.kuijper@hotmail.com
Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
Sluitingsdatum kopij nieuwsbrief mei 2019: maandag 22 april a.s.
De nieuwsbrief over mei 2019 wordt bezorgd van
vrijdag 3 mei tot en met maandag 6 mei
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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
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

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw E.M. Blaauw, de heer H. Bosman,
mevrouw N. Dijkema – Drayer,
mevrouw M.H. van Duijn, mevrouw C. Grimberg – Antonides,
mevrouw T. Lammers, mevrouw J. Molenaar en
mevrouw M.L. Verpoorten – Lefferts.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
Agenda:

Dinsdag 2 april
Donderdag 4 april

Cinema Nostalgie
Dagtocht Friesland

Dinsdag 9 april
Donderdag 11 april
Donderdag 11 april
15 t/m 19 april

Algemene ledenvergadering
Modeshow
Rijksmuseum Amsterdam
5-daagse busreis

Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Zondag 5 mei

Uit eten vanaf 17.00 uur
Uit eten vanaf 17.00 uur
Bevrijdingsbingo

1 t/m 7 september

7-daagse busreis
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13.30 uur Circus Zandvoort
v.a. 08.30 uur diverse
opstapplaatsen
14.00 uur Theater De Krocht
14.00 uur Theater De Krocht
09.04 uur station Zandvoort
Duitse natuurpark/
Vulkaaneifel
Beachclub Tien
Beachclub Tien
Aankondiging in
Zandvoortse Courant
Wenen en Wienerwald

Fietsen met DSVZ
Het voorjaar komt er weer aan. Dus gaan we weer fietsen!
Hoewel enkele doorzetters de hele winter doorgefietst hebben,
is het weer tijd om aandacht te vragen voor het fietsen met DSVZ.
Want het gemiddeld aantal van 10 deelnemers is natuurlijk veel te laag voor een grote
vereniging als de onze.
Wij toeren iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. Wij vertrekken om 13.00 uur precies
bij de ingang van Center Parcs aan de Vondellaan.
Wij fietsen meestal tussen de 20 en 30 km. Vooraf wordt afgesproken waar de tocht naar
toe gaat. Zo hebben we in 2018 de volgende plaatsen bezocht: Groenendaal, Hillegom,
De Zilk, Langevelderslag, Vogelenzang, De Cruquius, Haarlemmerliede, Penningsveer,
Spaarndam, Driehuis, IJmuiden, Santpoort, Bloemendaal enz.
Tijdens de fietstocht wordt altijd bij een terrasje of een bezienswaardigheid gestopt.
Daar wordt dan een consumptie genuttigd.
Meestal zijn we rond 16.00 uur weer terug in Zandvoort. Enkele liefhebbers gaan dan ter
afsluiting nog een chardonnay-tje of iets anders drinken op een terras in het dorp.
Kortom, pak de (elektrische) fiets en trap mee.
Binnenkort staan de bollenvelden weer in bloei. Een mooiere gelegenheid om die te
bekijken is er niet. En het is nog gezellig ook.
Voor informatie kunt u terecht bij Cilia van Weerdt, telefoon 023 571 70 30.
Graag tot ziens, bij de ingang van Center Parcs.
Museumbezoek: Alle Rembrandts
Op donderdag 11 april bezoek aan het Rijksmuseum Amsterdam aan de tentoonstelling
“Alle Rembrandts”.
Deze zeer druk bezochte
tentoonstelling proberen we zo
vroeg mogelijk te bezoeken.
We vertrekken met de trein van
09.04 uit Zandvoort. Aankomst
Amsterdam 09.35 uur.
We stappen direct op de tram
lijn 2 of 5. Uitstappen halte
Rijksmuseum.
Ik stel voor om eerst de
tentoonstelling gezamenlijk te
gaan zien en dan pas koffie te
gaan drinken.
De entree is € 20,00. Maar dan
moet je in de rij bij de kassa.
Met de Museumkaart en de
Bankgiro loterij Vip-kaart kun je
gratis via een speciale ingang naar
binnen.
Ondanks de drukte hopen we er
toch een gezellige dag van te
maken.
Gaat u mee, dan even een berichtje. Mocht u niet een van de boven genoemde kaarten
bezitten dan wil ik dat graag weten.
Groeten,
Jan Wassenaar Tel. 06 46 07 57 30 of waszand@ziggo.nl
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Modeshow 11 april in de Krocht
Om te beginnen, wil ik mij verontschuldigen voor het feit dat de datum van de show te
laat in de agenda is opgenomen. Gelukkig ben ik er in geslaagd om de vrijwilligers van
deze dag individueel wel tijdig in te lichten.
Wij verheugen ons op de show en hopen er weer een succesvolle en gezellige middag
van te maken.
In de loop der jaren is gebleken dat de broeken die Jorg en Nel verkopen zeer in trek zijn
bij ons publiek. Alle maten zijn verkrijgbaar, geen ritssluiting met knoop in de taille,
maar heel gerieflijk met aan de voorkant een gladde tailleband en aan de achterkant
dezelfde breedte band met elastiek. Broeken met (rits afsluitbare) zakken en zonder
zakken. Comfortabele dracht. Veel kleuren. Speciale lengtematen. Ook spijkerbroeken.
Voor ieder figuur de juiste maat.
Het kledingaanbod is zeer afwisselend met perfect op elkaar afgestemde kleuren.
De collectie, die Jorg en Nel ons aanbieden, is afgestemd op
onze doelgroep. Wij maken ons niet meer zo druk over de
modetrend, modekleur, roklengte en de hakhoogte. Wij dragen
graag kleding waar wij ons prettig in voelen.
Heeft u niet direct kleding nodig, kom dan toch naar de Krocht
voor de gezelligheid en kom genieten van het plezier waarmee
onze mannequins het aanbod aan kleding voor het voetlicht
brengen. De entree is gratis.
Wanneer
Waar
Entree
Aanvang
Zaal open
Consumpties

: donderdag 11 april
: theater De Krocht
: gratis + 1 lootje (alleen indien aangemeld)
: 14.00 uur
: 13.30 uur
: cash betalen (eigen rekening)

Aangekochte kleding kan ook met pin afgerekend worden.
Er zijn 3 rondes. Verloting tussen 2e en 3e ronde. Geen pauze.
Aanmelding noodzakelijk i.v.m. aantal zitplaatsen.
U kunt reserveren bij Els Kuijper per mail els.kuijper@hotmail.com of telefonisch
023 571 82 05 op werkdagen tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Ook kunt u reserveren bij
Klaasje Armbrust per e-mail klaasjearmbrust@gmail.com of telefonisch 023 571 75 22.
Graag tot ziens bij onze altijd gezellige show.
Klaasje Armbrust
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Uit eten woensdag 17 april en donderdag 18 april
Waar:
Wanneer:
Menu:

Beachclub Tien
Strandafgang de Favauge 10
2042 TJ Zandvoort
woensdag 17 april en
donderdag 18 april
voorgerecht: Pomodorisoep, romige tomatensoep met crème
fraîche en basilicumolie of
Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas
hoofdgerecht: verse zalmmoot met verse groenten of
gepaneerde schnitzel met champignonsaus
Nagerecht: 3 bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus
3 bolletjes chocolade-ijs met vanillesaus
Prijs:
Tijd:

€ 15,00 exclusief consumpties.
u bent vanaf 17.00 uur welkom.
±18.00 uur wordt het eten geserveerd.

U kunt zich opgeven 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
Vooraankondiging 55 + Bevrijdingsbingo
Op zondag 5 mei bent u
zoals ieder jaar weer van
harte welkom op de
55 + Bevrijdingsbingo.
Een leuke middag met
prachtige prijzen, lekkere
hapjes en muzikale
omlijsting.

Ook dit jaar wordt deze bingo georganiseerd door Stichting Viering Nationale Feestdagen
in samenwerking met De Seniorenvereniging Zandvoort.
Alle informatie met betrekking tot deze middag leest u in de loop van april in de
Zandvoortse Courant.
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Vergoeding Eigen Risico en eigen bijdrage WMO
Kosten door ziekte of handicap?
Misschien heeft u de lichtblauwe grote posters van de gemeente Zandvoort al zien
hangen in het dorp. Deze wijzen op de mogelijkheid om geld terug te krijgen van de
gemeente Zandvoort als u extra kosten maakt door ziekte of handicap. Deze
mogelijkheid is er voor mensen met een laag inkomen en/of vermogen en die géén
gebruik maken van de collectieve zorgverzekering via de gemeente Zandvoort.
Waar gaat het om?
Wettelijk eigen risico zorgverzekering
Het wettelijk eigen risico was in 2018 € 385. Hiervan
moet u de eerste € 100 zelf betalen. Van het bedrag
dat overblijft, kunt u negentig procent terugvragen van
de gemeente.
Let op! U kunt dit bedrag maar één keer per jaar
terugvragen. Daarom wacht u met de aanvraag tot uw
wettelijk eigen risico helemaal is opgebruikt, of tot u
alle rekeningen van 2018 binnen heeft. Vraag vóór 1
oktober 2019 het betaalde eigen risico van 2018 terug.
Misschien heeft u uw wettelijk eigen risico voor 2019
ook al volledig betaald, dan kunt u de aanvraag voor
dit jaar ook al indienen.
Wmo voorziening
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening (zoals een traplift
of huishoudelijke ondersteuning), dan betaalt u een eigen
bijdrage Wmo. U krijgt een rekening van het CAK. U betaalt
zelf de rekening aan het CAK. De gemeente betaalt negentig
procent van dit bedrag aan u terug. Zodra u de rekening van
het CAK heeft ontvangen, kunt u die indienen bij de
gemeente.
Meer informatie
Op de website van de gemeente Zandvoort vindt u meer informatie. U vindt daar de
grenzen, die gelden voor het inkomen en vermogen.
Ook kunt u er het aanvraagformulier downloaden.
Zie: www.zandvoort.nl/eigenrisico en kijk bij formulieren.
Heeft u geen computer of vindt u daar niet het antwoord op uw vragen, dan kunt u ook
contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Zandvoort:
Spreekuren: maandag 13.00 – 16.00 uur en woensdag 9.00 – 12.00 uur bij Pluspunt
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 – 12.00 uur in De Blauwe Tram
Email: sociaalwijkteam@zandvoort.nl
Telefoon: 023 574 04 50
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Herstel het Samen
U kunt op vrijdag 3 mei tussen 14.00-16.00 uur weer terecht voor allerhande
kleine reparaties. U kunt hierbij denken aan een reparatie aan een elektrisch
apparaat zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat. Maar ook voor
naaiklussen zoals het inkorten van een broek of rok of het aanzetten van een
knoop kunt u deze dag terecht. Vrijwilligers staan klaar om samen met u uw
meegebrachte item weer als nieuw te maken. Deelname is gratis.
U betaalt slechts voor de noodzakelijke materialen.
Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55, Zandvoort Noord.
Verhalenmiddag
Op vrijdag 19 april van 14.00 - 15.30 uur is er weer verhalencafé; dit keer gaat het over
stambomen in Zandvoort. Aan de hand van oude kaarten, tekeningen en foto’s ziet u hoe
men de laatste 350 jaar hier in de omgeving verbleef. Deze middag kan een mooie
aanvulling zijn op de cursus stamboomonderzoek, maar is ook op zichzelf ook een
interessante belevenis. Kosten: € 2,50 inclusief koffie of thee en wat lekkers.
Vooraf aanmelden is niet nodig, kom gewoon langs en luister mee!
Locatie: De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort Centrum.
Cursus Stamboomonderzoek
Altijd al nieuwsgierig geweest naar de geschiedenis van uw familie? In deze cursus
worden de basisbronnen voor stamboomonderzoek behandeld. De cursusleidster,
Dini van der Mije, heeft jarenlange ervaring met stamboomonderzoek. Zij leert u de
basis. De cursus wordt afgesloten met een rondleiding in het NH-archief te Haarlem.
Maandag 29 april t/m 3 juni van 13.30 - 15.30 uur.
Kosten: € 25,00 inclusief koffie of thee en wat lekkers.
Locatie: De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort Centrum.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de website of bij de balie van De Blauwe
Tram 023 30 40 700.
Cinema Nostalgie presenteert: Stan & Ollie
Op 2 april 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor
Stan & Ollie, Hollywoods bekendste duo.
Stan & Ollie vertelt het waargebeurde verhaal van ’s werelds en
Hollywoods bekendste duo: Stan Laurel & Oliver Hardy.
Steve Coogan en John C. Reilly hebben de eer de rollen van deze
legendarische iconen te mogen vertolken. Met hun hoogtijdagen
ver achter zich, plannen Stan & Ollie een laatste theatertour door
het naoorlogse Engeland en Ierland. Ondanks de hoge druk en de
hectische planning, maar met de steun van hun lieftallige vrouwen
Lucille (Shirley Henderson) en Ida (Nina Arianda) – een duo act
“en sich” – herontdekken ze de liefde voor het optreden en voor
elkaar wanneer ze de harten van hun publiek opnieuw proberen te
stelen met hun komische acts. Stan & Olllie is het
hartverwarmende verhaal over wat het spectaculaire
afscheidstournee van het duo had moeten worden.
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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Boekentips
Marion Pauw
De experimenten
Vijftig jaar lang heeft Charlie haar stiefmoeder Alma niet gesproken. Nu
Alma op sterven ligt en er niemand anders is die haar kan verzorgen,
hoort Charlie voor het eerst van de gruwelen die zij onderging in Blok 10
in het concentratiekamp van Auschwitz.
Nu eens geen thriller van Marion Pauw maar een indrukwekkende roman.

Joanna Cannon
Drie dingen over Elsie
Florence, 84 jaar en licht dement, gaat samen met haar vrienden Elsie en
Jack op zoek naar de ware identiteit van de nieuwe man in haar
verzorgingshuis. Zij meent hem van vroeger te kennen, maar toen had hij
een andere naam.
Humoristisch en invoelend geschreven. De auteur is psychiater.

Keziah Frost
Een tweede leven voor Norbert Z.
Een eenzame oudere heer, naar wie nooit iemand echt heeft geluisterd,
ontdekt dat hij de gave heeft om anderen te helpen.

Mediaspreekuur
Heeft u vragen over uw tablet, e-reader, laptop of mobieltje? Lukt het niet
om een e-book te lenen? Kom naar het mediaspreekuur.
We helpen u graag op weg met tips en trucs.
Elke vrijdag | 11.00 – 13.00 uur | Gratis

De Bibliotheek podcast, de BibliotheekCast
De eerste aflevering gaat over voorlezen. Wij
geven je tips hoe je fantastisch kunt voorlezen.
Want dat is zo veel meer dan een tekst hardop
uitspreken! In de andere podcasts hoor je meer
over leesplezier, laaggeletterdheid, nepnieuws en
veilig online gaan.
De afleveringen van een klein kwartier zijn via
een app, maar ook via de website van de
Bibliotheek te beluisteren.
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Jaarverslag De SeniorenVereniging Zandvoort 2018
Beste leden van De SeniorenVereniging Zandvoort (DSVZ),
Het jaarverslag van DSVZ over het verenigingsjaar 2018, lopende van 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2018, is alsvolgt samengesteld:
1
Inleiding;
2
Bestuur;
3
Communicatie;
4
Financiën;
5
Activiteiten;
6
Vrijwilligers;
7
Slot;
1-Inleiding:
Dit is het tweede jaarverslag dat ik voor De SeniorenVereniging Zandvoort mag
schrijven. Compleet en toch kort. Het is weer een onmogelijke opdracht.
Dit jaar zijn 17 leden overleden. Helaas, maar het hoort bij onze vereniging. Ter
gelegenheid van Allerzielen werden de overledenen in de nieuwsbrief vermeld en tijdens
de ledenvergadering werden zij herdacht met een minuut stilte. Het bestuur heeft zich
ingespannen om de naaste familieleden op gepaste wijze te condoleren. Maar helaas,
soms wordt het bestuur te laat of helemaal niet geïnformeerd. Daarom een dringend
beroep op iedereen om, bij deze trieste aangelegenheden zo snel mogelijk het bestuur te
informeren, zodat er adequaat gereageerd kan worden. Hier geldt: Liever meerdere
keren geïnformeerd dan helemaal niet geïnformeerd.
De meest opvallende activiteit dit jaar was ongetwijfeld de organisatie van de
informatiemarkt op 28 november in de Blauwe Tram. Maar daarover later meer.
2-Het bestuur:
2.1-Samenstelling:
De samenstelling van het bestuur ondervond dit jaar geen wijzigingen en was als volgt:
Voorzitter:
Gerard Kuijper
Secretaris:
Ton van Waarde
Penningmeester:
Jan Wassenaar
Vicevoorzitter en 2e penningmeester:
Olga Poots
Lid algemeen:
Ferko van Ancum
Lid algemeen:
Mieke Kluitenburg
Lid algemeen en Ledenadministratie:
Els Kuijper
Yvonne Janse werd diverse keren ingezet als bestuursassistente en Liesbeth Beelen heeft
de samenstelling van de nieuwsbrieven voor haar rekening genomen.
2.2-Vergaderingen en bijeenkomsten:
Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd. De vergaderingen verliepen in een prettige
en constructieve sfeer, al werden er ook wel harde noten gekraakt. Naast de vaste
agendapunten werden de volgende onderwerpen, in willekeurige volgorde, regelmatig
besproken: De informatiemarkt op 28 november; De AVG; Het klaverjassen;
Verenigings-emailadressen; Nieuwe opslagruimte voor DSVZ spullen; De
verenigingsbijdragen aan activiteiten van DSVZ; Hoe vrijwilligers dienen op te treden bij
ongevallen tijdens activiteiten van DSVZ.
Op 10 april werd de algemene ledenvergadering in de Krocht gehouden. Tijdens de
ledenvergadering waren 62 leden aanwezig. De vergadering werd visueel begeleid via
een powerpoint presentatie op een groot scherm achter de bestuurstafel.
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Het bestuur was dit jaar bij de volgende gemeentelijke bijeenkomsten vertegenwoordigd:
-Gezamenlijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie op 5 januari in De Haven van Zandvoort.
-De themamiddag “Lekker Lang Thuis Wonen” in Zandvoort op 19 maart in de Blauwe
Tram.
-De dodenherdenking op 4 mei, waarbij namens DSVZ een krans werd gelegd.
-Zandvoort Zeker in Bewegen op 12 juni in de Blauwe Tram;
-De werkgroep Mobiliteitsdag op 13 september en op de dag zelf;
-De officiële opening van het buurtgebouw De Blauwe Tram op 31 oktober.
2.3-Onderscheidingen:
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Theater De Krocht op 4 januari deelde wethouder Gert
Jan Bluijs de vrijwilligersspeld van de gemeente Zandvoort uit aan Wies de Jong en
Ursula Ygosse. Voor beiden geldt dat zij zich jarenlang, op vrijwillige basis, verdienstelijk
hebben gemaakt voor DSVZ, (o.a. omzien naar elkaar en theaterbezoek) en voor andere
Zandvoortse instellingen. Namens DSVZ gaf de voorzitter beiden een boeket bloemen.
Het was de bedoeling om Jits Tuinstra tijdens de ledenvergadering op 10 april in het
zonnetje te zetten, maar zij kon helaas niet aanwezig zijn. Daarom ging de voorzitter een
dag later bij haar thuis op bezoek. Als dank voor de jarenlange hulp bij het rapen en
nieten van de nieuwsbrief en bij het “Omzien naar elkaar” speldde hij haar, namens de
wethouder, de vrijwilligersspeld van de gemeente Zandvoort op en werd ook zij letterlijk
in de bloemen gezet.
Ben Voolstra werd in juni verrast door een bezoek van onze voorzitter, die hem officieel
bedankte voor de ruim 18 jaar vrijwilligerswerk die hij o.a. voor onze vereniging heeft
uitgevoerd. De voorzitter mocht ook Ben, namens de wethouder, de vrijwilligersspeld van
de gemeente Zandvoort opspelden en ook hij werd in de bloemen gezet.
Voor alle vier geldt: zeer terecht en nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor
alles.
2.4-De Informatiemarkt in De Blauwe Tram op 28 november:
Dit jaar werd door DSVZ voor het eerst een informatiemarkt georganiseerd. Als een rode
draad is dit evenement vanaf januari een agendapunt op de bestuursvergaderingen
geweest. Doel van de informatiemarkt was een bijeenkomst te organiseren, waarop
alleen zaken aan de orde zouden komen, die voor senioren belangrijk en/of interessant
zijn. De gemeente Zandvoort stelde de ruimten in De Blauwe Tram ter beschikking.
De Mariaschool en de Hanny Schaftschool bleven niet achter en stelden hun ruimten ook
spontaan ter beschikking. En om het bezoek aan de informatiemarkt te promoten, werd
op de middenpagina van de Zandvoortse Courant een grote advertentie geplaatst, waarin
duidelijk te lezen was wie er allemaal aanwezig zouden zijn en aan wie, welke vragen
gesteld konden worden. Tevens werd vermeld dat alle bezoekers bij binnenkomst een
opvouwbare, duurzame boodschappentas met opdruk “De SeniorenVereniging
Zandvoort” zouden ontvangen met daarin een bon voor een kop koffie, een lot en twee
ICE formulieren. (Zie voor ICE punt 2.6).
De advertentie werd mede mogelijk gemaakt door het Zandvoortse bedrijfsleven, die de
advertentie, door plaatsing van hun logo's, financieel ondersteunden.
Ook via ZFM werd de publiciteit gezocht. Op zaterdagmorgen 24 oktober bezocht Ferko
van Ancum de radiostudio van ZFM in hotel Hoogland en vertelde daar uitvoerig over de
komende informatiemarkt en wie er allemaal zouden komen en wat er allemaal te
beleven zou zijn.
Dertig instellingen en bedrijven bleken enthousiast gemaakt en participeerden op de
markt door hun diensten en specialiteiten uit te dragen. Op velerlei gebieden. Van
maatschappelijk werk tot commercieel bedrijfsleven, van politie en brandweer tot
zorginstellingen en fysiotherapie, van advocatuur tot notariaat. Alle deelnemers kregen
een eigen “kraam” toegewezen waarop men zich kon “etaleren”. Zo kregen de bezoekers
de kans om vragen op allerlei gebieden te stellen. Naar verluid waren de antwoorden
tevredenstellend.
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De gemeente Zandvoort liet zich vertegenwoordigen door wethouder en eerste locoburgemeester Joop Berendsen.
De markt stond open voor alle senioren in Zandvoort en omgeving. Men hoefde dus niet
persé lid te zijn van DSVZ om de markt te bezoeken. De publieke belangstelling was
groot. Naar schatting zijn er tussen de 300 en 400 bezoekers geweest. Eén van de
bezoekers bleek Sinterklaas te zijn. Hij was van mening dat hij ook tot de doelgroep
behoorde. Het hoge bezoek werd bijzonder gewaardeerd. En, als uitzondering op de
regel, ontving de goedheiligman nú zelf eens een keer een cadeau: Het DSVZlidmaatschap voor het leven.
Tijdens de markt werden taartjes, oliebollen, haring, advocaat met slagroom, enz.
uitgedeeld. Allemaal door het Zandvoortse bedrijfsleven gratis ter beschikking gesteld en
enkelen serveerden de lekkernijen zelf uit.
Natuurlijk werd DSVZ ook op deze markt gepromoot. En daarvoor waren twee oud
coryfeeën van onze vereniging gerekruteerd: Wies de Jong en Fred Kroonsberg.
Als vereniging kan je je geen betere representatoren wensen. Zij konden diverse nieuwe
leden inschrijven.
Tijdens de verloting werden tientallen prijzen uitgedeeld, die ook gratis door het
Zandvoortse bedrijfsleven ter beschikking gesteld waren. Gezegd mag worden dat de
Zandvoortse middenstand zich van zijn beste kant heeft laten zien, door ervoor te zorgen
dat de prijzentafel voorzien was met ruim 200 artikelen en waardebonnen, met een
diversiteit waarvoor een groot warenhuis zich niet hoeft te schamen. Als dank werd in de
eerste week van december een advertentie in de Zandvoortse Courant geplaatst, waarin
alle deelnemers, vrijwilligers en ondernemers nog eens bedankt werden voor de
geweldige inzet en samenwerking.
Van deze informatiemarkt is een prachtige fotocollage gemaakt, die op de website te zien
is. Daarop kunt u nog eens terug kijken naar wie er allemaal aan meegedaan hebben en
wie de markt bezocht hebben. De deelnemers en sponsors komen in die collage
ruimschoots in beeld en worden daar bij naam genoemd en bedankt. Kortheidshalve
verwijs ik u daarom graag naar de fotocollage op onze website.
Door de organisatoren van dit evenement is enorm veel werk verricht. Door het bestuur
en, niet te vergeten, door de talloze vrijwilligers, die onze vereniging rijk is en die
spontaan aanboden om “iets” te doen. Niet wetende dat dat “iets” nogal wat van hen zou
vergen.
Zonder iemand tekort te doen, moet ik hier nogmaals vermelden dat de grote animator
van dit evenement Ferko van Ancum is geweest, bijgestaan door Els Kuijper. Het succes
van de markt met de grote opkomst is een reden om met grote voldoening en trots op
dit evenement terug te kijken. Desondanks heeft het bestuur besloten dat het
organiseren van dit evenement een eenmalige actie is geweest.
2.5-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Deze verordening is door de Europese Unie
vastgesteld en geldt ook voor onze vereniging. De AVG heeft tot doel om personen,
wiens privégegevens worden geregistreerd, daar geen nadeel van te laten ondervinden.
De AVG schrijft voor dat men van deze personen toestemming moet hebben om zijn of
haar privégegevens in de administratie op te nemen en dat deze gegevens gebruikt
mogen worden voor, in ons geval, verenigingsdoeleinden. Het bestuur heeft een protocol
opgesteld, waarin vastgelegd is welke persoonlijke gegevens in de administratie worden
opgenomen, hoe deze persoonlijke gegevens worden bewaard en welke
beschermingsmaatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat derden inzage kunnen
krijgen of, erger nog, in het bezit kunnen komen van het ledenbestand van DSVZ.
Tevens is vastgelegd dat de gegevens nooit en te nimmer aan derden mogen worden
doorgegeven. Met of zonder geldelijke vergoeding. De persoonsgegevens die DSVZ
registreert, beperken zich tot: achternaam, initialen, roepnaam, sekse, straat,
huisnummer, postcode, woonplaats, nummer vaste telefoon, nummer mobiele telefoon,
e-mailadres, geboortedatum, aanvangsdatum lidmaatschap en, indien van toepassing, de
functie binnen de vereniging. Alleen als er toestemming is gegeven voor automatische
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incasso van de contributie, worden ook de betreffende bankgegevens in de administratie
opgenomen. Om aan de AVG te voldoen is het aanmeldingsformulier voor het
lidmaatschap van DSVZ aangepast. Bij ondertekening van dit formulier geeft men nu
specifiek toestemming om de ingevulde gegevens in het ledenbestand op te nemen en te
gebruiken voor verenigingsdoeleinden. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat het
protocol wordt nageleefd en dat de gegevens niet in handen van derden kunnen komen.
Iedereen, die op de ledenlijst voorkomt, heeft het recht om inzage te krijgen in de
gegevens die van hem of haar in de administratie opgenomen zijn en hoe die zijn
opgenomen. DSVZ dient, bij beëindiging van het lidmaatschap, de gegevens van dat lid
binnen drie maanden definitief uit haar ledenadministratie te verwijderen.
Naar aanleiding van de AVG heeft het bestuur een onderzoek ingesteld om in de
toekomst te voorkomen dat privé-emailadressen van bestuursleden en vrijwilligers
worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden. Dit kan door verenigingsgerelateerde
e-mailadressen toe te passen.
2.6-Ongevallen hulpverlening tijdens activiteiten van DSVZ:
Naar aanleiding van een incident tijdens de afsluitende middag van het “Uit eten” op 1
juni in de Krocht, waarbij een van de aanwezigen onwel werd, heeft het bestuur zich
beraden over hoe er in dit soort gevallen het beste door onze vrijwilligers gereageerd kan
worden. Hoewel we wel over leden met een EHBO diploma beschikken, is het ondoenlijk
om bij alle activiteiten een EHBO’er in te zetten. Daarom is er een protocol opgesteld
waarin gedragsregels punt voor punt worden vermeld. Dit protocol zal aan de
“leidinggevende” vrijwilligers worden toegestuurd. In dit protocol staat ook vermeld welk
bestuurslid kan worden benaderd, als men hulp van het thuisfront nodig heeft.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 14 augustus hebben ambulancemedewerkers
Marc Buchel (chauffeur) en Annemarie Kemp (verpleegkundige) de vrijwilligers
voorgelicht over hoe zij hulp kunnen verlenen bij diverse soorten ongevallen.
In december kregen alle leden een duurzame, opvouwbare boodschappentas met DSVZ
opdruk met daarin onze eigen DSVZ-ICE-formulieren en een mooie kerstkaart. Deze
kaart werd gemaakt door dhr. Cornelis van Meurs. Op de ICE formulieren dient men
persoonlijke en medische gegevens te noteren, alsook contactpersonen met
telefoonnummers die in geval van nood (In Case of Emergency) gewaarschuwd moeten
worden. Met de medische gegevens kunnen professionele hulpverleners meteen de
juiste, persoonsgerichte hulp verlenen.
Het is raadzaam om thuis een formulier in de meterkast op te hangen. Voor iedere
bewoner een eigen formulier. Het andere formulier dient men in de portemonnee bij zich
te dragen. Hulpverleners zoeken altijd op deze plekken naar de gegevens van
slachtoffers. Alle leden werden dringend verzocht het formulier altijd bij zich in de
portemonnee te hebben. Zeker tijdens de door DSVZ georganiseerde activiteiten. Het
maakt het onze vrijwilligers makkelijker de juiste hulpverlening in te schakelen en er kan
snel, in vaak ongemakkelijke situaties, hulp van familie of kennissen worden ingeroepen.
Eventueel opgeroepen ambulancepersoneel weet dan ook meteen wat hen te doen staat.
Dus onthoud: Je ICE in je portemonnee? Dan mag je met DSVZ mee!!
2.7-Inschrijving voor activiteiten van DSVZ:
Omdat de belangstelling voor de reizen, dagtochten, stadswandelingen, het uit eten en
sommige andere activiteiten vaak hoger is dan de beschikbare plaatsen, is het helaas
niet te voorkomen dat er leden teleurgesteld moeten worden omdat de activiteit
volgeboekt is. Bij de dagtochten is geprobeerd om deze over twee dagen te verspreiden,
maar dat bleek niet altijd mogelijk. Het experiment met twee bussen op één dag, werd
door de organisatoren als niet prettig ervaren. Uiteindelijk is besloten om de
inschrijvingen op een bepaalde datum open te stellen. De datum wordt vroegtijdig in de
nieuwsbrief bekend gemaakt. De inschrijving start op de betreffende dag exact om 09.00
uur en men kan zich telefonisch of per email aanmelden. E.e.a. verloopt onder het motto
“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Mocht men te laat zijn met de inschrijving,
dan kan er besloten worden deze inschrijver(s) op een wachtlijst te plaatsen.
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Men kan dan, bij eventuele afzeggingen, alsnog deelnemen. Ook dan geldt het zojuist
genoemde spreekwoord.
Helaas is het voorgekomen dat degene die de inschrijvingen aanneemt, wordt
beschuldigd van oneerlijk handelen bij het bepalen van de volgorde van de
inschrijvingen. Bij het bestuur staat de integriteit van deze vrijwilligers in het geheel niet
ter discussie. Ik ga er maar vanuit dat de teleurstelling bij deze pechvogels groter was
dan de realiteitszin.
3-Communicatie:
Er zijn dit jaar weer 10 nieuwsbrieven verschenen. Behalve informatie over alle komende
activiteiten en de soms zeer uitgebreide verslaggeving van eerdere activiteiten, troffen
de lezers in iedere uitgave een aantal boekbesprekingen aan. Deze werden door de
Bibliotheek Zandvoort aangeleverd. Pluspunt en Ook Zandvoort zorgden voor informatie
over de door hen te organiseren activiteiten en bijeenkomsten in Zandvoort op sociaal
gebied. Cinema Nostalgie maakte bekend welke film er gedraaid zou gaan worden
middels een korte introductie.
Alle artikelen werden door Lies Beelen verzameld en tot een leesbaar geheel
samengevoegd. Els Kuijper voerde de eindredactie. Het afdrukken, samenvoegen, nieten
en op 19 wijken sorteren van de nieuwsbrieven werd door een viertal dames uitgevoerd.
De nieuwsbrieven werden per wijk afgeleverd bij de wijkbezorgers. Die waren uiteindelijk
degenen die de nieuwsbrieven bij u in de brievenbus stopten. In totaal werden, per
uitgave, ruim zeshonderd nieuwsbrieven rondgebracht. Zeker 30 leden waren actief bij
het samenstellen, drukken, rapen, nieten en afleveren van de nieuwsbrieven.
Jan Wassenaar coördineerde dit geheel.
Alle uitgegeven nieuwsbrieven zijn op onze website terug te vinden. Onze webmaster Jan
Kreijger zorgt daar voor. Ook alle andere informatie over onze vereniging kunt u op onze
website terug vinden. In verband met een naderend tekort aan geheugencapaciteit, heeft
Jan voor ons een nieuw abonnement bij de provider afgesloten, zodat wij voorlopig weer
over voldoende capaciteit beschikken. Om in de toekomst te voorkomen dat
privé-emailadressen voor verenigingsdoeleinden gebruikt worden, werd een onderzoek
naar e-mailadressen met een verenigingsnaam ingesteld. Dat onderzoek loopt nog.
Ferko van Ancum verzorgde de fotoreportages van de bijeenkomsten in de Krocht en de
fotoboeken van de reizen en de informatiemarkt. Alles is terug te vinden op onze
website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Gaat dat zien, gaat dat zien!!
4-Financiën:
Penningmeester Jan Wassenaar was ook dit jaar verantwoordelijk voor het financiële
reilen en zeilen van onze vereniging. Op de achtergrond werd hij geholpen door Truus
van der Voort. Olga Poots was verantwoordelijk voor de inning van de eigen bijdragen
van de leden bij de diverse activiteiten. Els Kuijper hield de inning van de contributies
scherp in de gaten. Zij zou het liefst zien dat meer leden de vereniging toestemming
geven om de contributie via een automatische incasso te innen. Dat spaart haar veel tijd
uit.
De gemeente Zandvoort verleende ons dit jaar een flinke subsidie. Zij brachten ons
echter schriftelijk op de hoogte van het feit dat de subsidieregeling met ingang van 2020
zal wijzigen. Hoe dit precies voor ons zal uitpakken, is nog niet duidelijk. Van de
Ruusscherstichting mochten we dit jaar ook een flinke donatie ontvangen. Of zij ons het
komend jaar nog zullen steunen, is onzeker. Hierdoor gedwongen, heeft het bestuur het
beleid in zake subsidiëring van het zwemmen en het klaverjassen moeten aanpassen en
heeft de afbouw van deze subsidiëring ingezet. Ook de eigen bijdragen voor enkele
evenementen moesten helaas verhoogd worden.
U kunt als lid een extra bijdrage leveren aan de inkomsten van onze penningmeester. Als
u een klantenkaart van de Vomar heeft, en u geeft het nummer van die kaart door aan
onze penningmeester, dan zorgt hij er voor dat DSVZ 0,5% van het door u besteedde
bedrag op de rekening gestort krijgt. Het geld ligt in dit geval niet op straat, maar in het
winkelwagentje.
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5-Activiteiten (in willekeurige volgorde):
5.1-Nieuwjaarsrecepties:
Het jaar 2018 begon met de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie op de eerste
donderdag van het nieuwe jaar in Theater De Krocht en werd door zo'n 100 leden
bezocht. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de beste wensen voor
het nieuwe jaar in een ontspannen sfeer uitgewisseld. Als al eerder gemeld, kregen Wies
de Jong en Ursula Ygosse de vrijwilligersspeld van de gemeente Zandvoort opgespeld.
Aan de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van alle Zandvoortse instellingen en
bedrijven in de Haven van Zandvoort op 5 januari hebben wij als vereniging niet
deelgenomen. De kosten voor de deelname staan niet in verhouding met de
belangstelling van onze leden voor deze receptie. Slechts een enkel (bestuurs) lid was op
deze receptie aanwezig. De moeilijke bereikbaarheid op het strand en het late tijdstip
van de receptie zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn.
5.2-Themamiddag over Ierland:
Op zondag 4 maart werd er een themamiddag in de Krocht georganiseerd met het thema
“Ierland”, dat zichtbaar werd gemaakt middels groene servetten, vlaggetjes, posters,
lekkere hapjes en Ierse whisky. Er waren 51 personen aanwezig.
De evenementencommissie, bestaande uit Inge van Driel, Mary van Duijn, Yvonne Janse,
Olga Poots, en Jan Kreijger, heeft deze middag perfect georganiseerd. Zij onderscheidden
zich door rond te lopen met groene hoedjes en andere opvallende groene versierselen.
5.3-De Bingo's:
Dit jaar werden er in theater De Krocht drie bingo's georganiseerd. De belangstelling
voor de bingo's was groot met op 27 februari 115 deelnemers en op 20 november 110
deelnemers. Op 5 mei werd de bevrijdingsbingo georganiseerd, in samenwerking met de
Stichting Nationale Viering Feestdagen Zandvoort. Ook een uitverkocht huis. Els Kuijper
deed de voorbereidingen voor de bingo's en zij werd tijdens de bingo's door meerdere
vrijwilligers geholpen.
5.4-Bloemencorso:
Op 21 april reden 2 busjes vanuit Zandvoort naar De Nachtegaal in Lisse om 12
zorgvuldig geselecteerde leden een dagje uit te bezorgen en van het langstrekkende
bloemencorso te laten genieten. Zij werden door 4 vrijwilligers begeleid. Zij kregen koffie
met gebak en een uitgebreid lunchbuffet. Dit uitstapje werd mogelijk gemaakt door
giften van de Rotary Club Zandvoort en de Zeevisvereniging Zandvoort. De twee busjes
werden ter beschikking gesteld door Kennemerhart en het Rode Kruis afdeling
Zandvoort. De coördinatie van deze dag lag bij Els en Gerard Kuijper.
5.5-High Tea:
Op 5 en 6 oktober werden voor de 3e keer de internationale ouderendagen gevierd door
middel van een High Tea. Voor leden én gasten. Heel veel lekkers, zoet en hartig, het
was er allemaal. Uiteraard met diverse theesoorten en als afsluiter een koffielikeurtje of
advocaatje met slagroom! Tijdens deze middagen werd ook een ledenwerfactie gehouden
die 10 nieuwe leden opleverde. Ferko presenteerde de middagen. Om ook buiten de
vereniging bekendheid te geven aan dit evenement werd een advertentie in de
Zandvoortse Courant geplaatst. De High Tea werkgroep bestond uit Els Kuijper en Ferko
van Ancum, in samenwerking met de evenementencommissie. De medewerking van
Theo Smit en zijn collega's was onontbeerlijk en van grote klasse. Natuurlijk kon de
organisatie ook weer rekenen op de onmisbare medewerking van de dames, die de
drankjes en de etenswaar uitserveerden. Op vrijdag waren er 104 personen aanwezig en
op zaterdag 81 personen.
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5.6-Omzien naar elkaar/Lief en Leed:
Het versturen van de verjaardags-, de rouw- en trouwkaarten werd dit jaar verzorgd
door Mieke Kluitenburg. Zij schreef niet alleen de enveloppen, maar zorgde er ook voor
dat de kaarten bij de betreffende personen in de brievenbus kwamen.
Omzien naar elkaar is een taak van ons allen en niet alleen van het bestuur. En omdat
DSVZ alleen over vrijwilligers beschikt, kunnen wij geen professionele hulp verlenen. Om
dat duidelijk te maken en omdat wij als vereniging slechts feliciteren en/of steun en
troost kunnen bieden, werd tot naamsverandering besloten. In de nieuwsbrief van
augustus werden de leden opgeroepen een nieuwe pakkende naam te bedenken. Helaas
is daar niet veel op gereageerd en is besloten om voortaan de naam “Lief en leed” te
gaan toepassen.
5.7-Modeshows:
Op 12 april en op 18 oktober vonden de goed bezochte modeshows in theater De Krocht
plaats. De laatste show was alweer de 10e. De twee modeshows verliepen bijna identiek:
-Er liepen elf modellen, met wisselende bezetting, op de catwalk met de, in de lokale
modewereld zeer welsprekende namen als Nelleke, Tiny, Tineke, Ans, Ansje, Ria, Jopie,
Marga, Dinie, Marjon, Marianne en Marion.
-Gedurende drie ronden showden zij op charmante wijze in totaal 33 setjes kleding,
onder begeleiding van de respectievelijke speakers Jorg en Nelly.
-Tussen de eerste en tweede ronde was een verloting onder leiding van Gerard Kuijper.
-De bloemen werden gesponsord door Bloemenhuis Bluijs uit Noord. Voor de 9e keer al.
-Op de tonen van de Radetzkymars werd er afscheid genomen van de mannequins,
waarna met het passen en graaien begonnen kon worden.
-Klaasje Armbrust en Els Kuijper waren de organisatoren.
-Ferko van Ancum en Jan Kreijger verzorgden de muzikale achtergrond op 12 april en op
18 oktober werd de muzikale omlijsting verzorgd door Fred Kroonsberg.
-Jorg en Nelly Scholtes zorgden voor de uitgebreide collectie kleding.
Op 12 april waren er 82 leden aanwezig en op 18 oktober 90 leden.
5.8-Cinema Nostalgie:
Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en De
SeniorenVereniging Zandvoort. Op bijna alle eerste dinsdagen van de maand werd er een
film vertoond die voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk was. Vooraf
was er koffie of thee met koek of cake. Gastvrouwen Joke Luijkx en Yvonne Verhoeven
en gastheer Jaap Bouwma waren aanwezig om te helpen bij de instap in de lift en/of het
begeleiden naar de stoelen in de zaal. Op 3 juli was voor Jaap Bouma de laatste keer dat
hij als gastheer optrad. Om persoonlijke redenen moest hij helaas stoppen. José Koper
verzorgde het gevarieerde aanbod van de films.
De volgende films werden in het Circus Theater Zandvoort vertoond:
Op 9 januari “Oude Liefde”, over het leven van twee gescheiden zestigers, met Beppie
Melissen en Gene Bervoets. Aantal bezoekers: 53.
Op 6 februari “C'est la Vie”, over de organisatie van een hedendaags bruiloftsfeest in een
17e eeuws kasteel, met o.a. Gilles Lellouche en Jean-Pierre Bacri. Aantal bezoekers: 66.
Op 6 maart “The Greatest Showman”, een muzikaal spektakel over het ontstaan van de
showbusiness, met o.a. Hugh Jackman en Michelle Williams. Aantal bezoekers: 43
Op 3 april “Wild“, een natuurfilm, opgenomen in de Veluwe met de voice-over door André
van Duin. Aantal bezoekers: 63.
Op 15 mei “De Post”, een meeslepend verhaal over de eerste vrouwelijke uitgever, met
Meryl Streep en Tom Hanks. Aantal bezoekers: 25.
Op 5 juni “The Leisure Seeker”, over een ziek echtpaar dat met een oude camper een
laatste avontuur beleefd, met Donald Sutherland en Helen Mirren. Aantal bezoekers: 46.
Op 3 juli “Ja Zuster, Nee Zuster”, een nostalgische inkijk in het bedrijvige, gezellige
rusthuis Klivia, met o.a. Loes Luca, Paul de Leeuw en Paul R. Kooij.
Aantal bezoekers: 16.
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Op 4 september “Finding your feet” over een chique Engelse dame die ontdekt dat het
nooit te laat is voor een frisse start, met Timothy Spall en Imelda Staunton.
Aantal bezoekers: 46.
Op 2 oktober de documentairefilm “Klanken van Oorsprong”, het verhaal over diverse
artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond, met o.a. Riem de Wolff, Liesbeth
List, Anneke Grönloh en Hans Bax. Aantal bezoekers: 39.
Op 6 november “Book club”, over vier hartsvriendinnen wier levens nooit meer hetzelfde
zullen zijn nadat ze het boek Fifty Shades of Grey hebben gelezen, met Diane Keaton,
Jane Fonda, Candice Bergen en Mary Steenburgen. Aantal bezoekers: 58.
Op 4 december “De Dirigent”, een waargebeurd verhaal over de als kind naar Amerika
geëmigreerde Anthonia Brico, die er van droomt om dirigent te worden, met Christianne
de Bruijn, Annet Malherbe en Raymond Thiry. Aantal bezoekers: 61.
In totaal bezochten dit jaar 516 personen Cinema Nostalgie in het Circus Theater
Zandvoort.
5.9-Museum bezoeken:
Dit jaar werden de volgende musea bezocht:
Op 11 januari werd het 17e eeuwse woonhuis van Rembrandt in Amsterdam bezocht.
Daar was een tentoonstelling van twee leerlingen van Rembrandt, t.w. Ferdinand Bol en
Govert Flinck. 's-Middags werd het Tassenmuseum op de Herengracht bezocht, waar
maar liefst 5000 tassen en tasjes te bezichtigen waren.
Op 15 februari werd, bij wijze van experiment, het museumbezoek in twee delen
gesplitst. Men kon kiezen uit het Verzetsmuseum te Amsterdam en het Panorama
Mesdag in Den Haag. In het Verzetsmuseum was een tentoonstelling over de Joodse
Roosje Glaser, die Auschwitz overleefde door dansles te geven aan de kampbewakers.
In het Panorama Mesdag keek men de ogen uit dankzij het indrukwekkende, 360 graden
uitzicht over Scheveningen. Helaas kwam een van de deelnemers ten val en bleek een
arm gebroken te hebben, waardoor het middagprogramma verschoven werd naar
8 maart. Toen werden eerst het Museum Beelden Aan Zee en daarna de Pier in
Scheveningen bezocht.
Op 26 april werd het winterseizoen afgesloten met een bezoek aan Museum en
beeldentuin Nic. Jonk in Grootschermer. Van deze kunstenaar staan meer dan 200
beelden over de hele wereld in allerlei openbare ruimten. Vanuit het museum werd een
vaartocht georganiseerd door de Eilandspolder onder leiding van Piet van Marle.
Op 24 mei ging men naar het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers en daarna naar
het Marine Museum in Den Helder, waar o.a. een onderzeeër werd bekeken.
Op 6 september werd de hemel beklommen in de 500 jaar oude Grote Kerk in Alkmaar.
Naast de in de kerk zichtbare schilderingen was er een gloednieuwe tentoonstelling te
zien over de indrukwekkende historie van de Grote Sint Laurenskerk. Dankzij het op
40 meter hoogte aangebrachte platvorm kon men genieten van een schitterend uitzicht
over Alkmaar.
Op 4 oktober liep men over de klinkerbestrating van het buitenmuseum Enkhuizen dat
bestaat uit meer dan 140 historische gebouwen uit de plaatsen rondom de voormalige
Zuiderzee. Men kon kennismaken met bewoners van Urk en helpen met het uitvoeren
van oude ambachten. Bij café Hindeloopen werd genoten van het prachtige uitzicht over
het IJsselmeer.
Op 8 november was het Scheepvaartmuseum in Amsterdam het einddoel. De 80-jarige
geschiedenis van de MS Oranje werd er tentoongesteld. Voor oud-Indiëgangers een
must.
Op 6 december stond Scheveningen weer op het programma met de unieke Zadkine
tentoonstelling in het Beeldenmuseum, waar de ideologische motivatie van de
beeldhouwer uit de doeken werd gedaan.
Jan Wassenaar bereidde de museumdagen voor en begeleidde de groepen. In totaal
waren er 103 deelnemers en zij hebben dit jaar tien musea bezocht, op acht gezellig
verlopen dagen.
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5.10-Stadswandelingen:
Ook dit jaar namen Jopie van Heumen en Ans Vet het voortouw bij de organisatie van de
stadswandelingen. Omdat er maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk zijn, konden
alleen de eerste aanmeldingen worden gehonoreerd. Dat leidde helaas wel eens tot
teleurstellingen.
De volgende steden werden bezocht:
Op 20 juni werd Leiden aangedaan, waar door een aantal van de 86 bewaard gebleven
stegen werd gedwaald en waarbij de gids uitleg gaf over de vaak eigenaardige namen.
Op 11 juli was Enkhuizen aan de beurt. De rondleiding van anderhalf uur bleek te kort
om alle historische bezienswaardigheden te kunnen bekijken. De gids vertelde o.a. dat
Enkhuizen aan de voet van de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en
de West Indische Compagnie heeft gestaan.
Op 15 augustus werd een residentiewandeling in Den Haag gehouden, waarbij men door
het hofgebied en het oude “Die Haghe” wandelde en men kennismaakte met het
Binnenhof, waar ooit Graven, Stadhouders en Oranjetelgen zetelden.
Per stadswandeling waren er gemiddeld twintig deelnemers.
5.11-De leesclub:
Met zeven vrouwen werden er dit jaar acht bijeenkomsten gehouden in het Rode Kruis
gebouw. De onderlinge sfeer was uitstekend. Al jarenlang kent deze leesgroep een
trouwe opkomst. De bibliotheek verzorgde wederom punctueel om de zes weken de
nieuwe benodigde boeken, compleet met een uittreksel van de schrijver van het boek.
De bibliotheek geeft elk seizoen een lijst uit van ca. 500 titels, waaruit een keuze
gemaakt kan worden. Het bespreken van de boeken resulteert meestal in verrassende
resultaten. Wat de een als “lekker leesbaar” ervaart, komt bij de ander over als “ik heb
het doorgeworsteld”. Om een ieder zijn inbreng te garanderen bij het bespreken van de
gelezen boeken, kunnen er niet meer dan zeven leden deelnemen. Voor nieuwe
belangstellenden bestaat er een wachtlijst.
Coördinator was ook dit jaar weer Atie Kroonsberg.
5.12-Dagtochten:
De dagtochten worden, zoals bekend, door Tilly Postma en Freny Kirindongo-van Eck
georganiseerd, maar wel onder verantwoordelijkheid van Brouwer Tours. De
bestemmingen en bezienswaardigheden werden weer door Tilly en Freny zelf opgezocht
en vooraf op geschiktheid beoordeeld. Ook zorgden zij er voor dat de kosten voor de
tochten voor onze leden betaalbaar bleven.
Dit jaar zijn de volgende vijf dagtochten gehouden:
Op 19 april gingen de leden van DSVZ naar Texel. Op een stralende hoog zomerdag in
het vroege voorjaar werd een bezoek gebracht aan Ecomare en “De Slufter”, alwaar van
een voortreffelijke warme maaltijd werd genoten. Met deze dagtocht gingen 56 leden
mee.
Op 14 juni gingen 50 leden naar Oude Niedorp, waar op partyboot “De Koperen Hoorn”
werd ingescheept voor een twee uren durende tocht over de ringvaart van de polder
Heerhugowaard. Kapitein Theo moest tijdens de boottocht ingrijpen, toen een stuk touw
in de schroef terecht kwam. Met een schroevendraaier en een mes lukte het hem om de
schroef weer vrij te krijgen. In Wognum werd de lunch gebruikt. Daarna werd met de bus
een tocht langs de vele oorlogsmonumenten gemaakt, begeleid door Peter (een zwager
van Tilly), die daar veel over kon vertellen.
Op 2 augustus werd de dagtocht “Aardbeien en Basiliek” gehouden. Onder tropische
temperaturen werd de basiliek in Oudenbosch bezocht. De groep van 60 deelnemers
werd daar in drieën gesplitst om aldus met drie gidsen, onder een aangename
temperatuur te worden rondgeleid. In Rijsbergen werd aan een lange picknicktafel met
parasols geluncht, waarna een ene Edward, in een onemanshow, alles over de aardbei
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vertelde, waarna de aardbeikassen bezocht konden worden. In partycentrum “De Gouden
Leeuw” werd de dagtocht afgesloten met een voortreffelijk 3-gangen menu.
Op 11 oktober ging men “Op Safari over de Veluwe”. In twee open huifkarren, getrokken
door twee landrovers, kon men genieten van alles wat het natuurpark te bieden had.
Tijdens de toer werd een openlucht restaurant opgezet, zonder tafels en stoelen.
Wildplassen was toegestaan en voor de grote boodschap diende men een kuiltje te
graven...??!!.
Op 13 december werd de dagtocht Winter Cruise Harderwijk gehouden. De tocht voerde
langs Heerde naar de salonboot, die in de gerenoveerde haven van Harderwijk lag. Daar
kregen de deelnemers uitleg van de kapitein over de geschiedenis van de voormalige
Zuiderzee. Tijdens de vaart werd een oer-Hollandse maaltijd geserveerd, bestaande uit
boerenkool, zuurkool of hutspot met uitgebakken spekjes en worst. Op de terugweg gaf
de buschauffeur nog een rondrit over Schiphol.
In totaal hebben 285 leden dit jaar deelgenomen aan een of meerdere dagtochten.
5.13-Meerdaagse reizen:
Nadat op 15 maart een presentatie in het Rode Kruis gebouw was gegeven over de
5-daagse reis naar Duitsland, werd van 14 tot en met 18 mei een busreis gemaakt naar
het gezellige kuur- en vakwerkstadje Neukirchen in het Knüllgebirgte. De reis viel onder
de verantwoordelijkheid van “BTR reizen”. Gerard en Els Kuijper hebben de nodige
voorbereidende en corrigerende acties verricht. De in totaal 38 deelnemers aan deze reis,
hebben o.a. kunnen genieten van het sprookjeshuis van gebroeders Grimm,
een boottochtje over de Edersee, een kegelwedstrijd, de hoogste berg van het
Knüllgebirgte, de stad en de dom van Fulda, een rit per huifkar over de gevaarlijkste weg
van het Knüllgebirgte, Attendorn aan de Biggensee, levende muziek in het hotel en niet
te vergeten, de loterij. Hoewel er aan het begin nogal wat regelwerk nodig bleek om
iedereen het juiste onderkomen te geven, kon na afloop iedereen met voldoening
terugkijken op deze geslaagde reis.
Van 23 tot en met 28 augustus werd de 6-daagse cultuurreis naar Kopenhagen
gehouden, onder verantwoordelijkheid van “Effeweg”. Op 20 maart werd in het Rode
Kruis gebouw een presentatie over deze reis gegeven. Ferko van Ancum projecteerde
middels een powerpoint-programma foto's van de tijdens de reis te bezoeken
bezienswaardigheden op een scherm. Ook kon men alvast kennismaken met wat lokale
drankjes. Er gingen 45 leden met deze reis mee. Zij hebben genoten van een prachtige
reis, via Lübeck naar Kopenhagen, een uitstapje naar Zweden via de mooie brug naar
Malmö en met de veerboot terug langs de Deense riviera naar het hotel. Na eerst de
krijtrotsen van Møn bezocht te hebben, werd de terugreis via een bezoek aan Hamburg
aangevangen. Prima hotels, een mooi uitgebalanceerd dagprogramma, vier perfecte,
nederlands sprekende gidsen, heerlijk eten en het zonnetje. Het fotoboek van deze reis is
op de website te zien. Het vele werk voor, tijdens en na de reis werd door Freny van Eck
perfect uitgevoerd. Op de terugreis konden de deelnemers, middels een vragenformulier,
hun voorkeur kenbaar maken voor de bestemming van de cultuurreis in 2019.
Op 25 oktober werd er, ook in het Rode Kruis gebouw, een reünie voor de deelnemers
van deze reis georganiseerd. Hierbij dienden de deelnemers zelf de lekkere hapjes mee
te nemen. Het werd een gezellige middag met een rijk gevulde buffettafel met een grote
variatie aan uiterst smakelijke hapjes. Op deze middag werd ook de uitslag van de
rondvraag over de bestemming in 2019 bekend gemaakt: Wenen bleek de meeste
stemmen gekregen te hebben.
5.14-Uit eten:
Jopie van Heumen en Ans Vet organiseerden weer de diverse “Uit Eten” avondjes, die
resulteerden in bezoeken aan de volgende restaurants:
Op 24 en 25 januari:
De Drie Aapjes in de Haltestraat.
Op 21 en 22 februari:
Café Neuf in de Haltestraat.
Op 21 en 22 maart:
Eb en Vloed in het Amsterdam Beach Hotel aan het
Badhuisplein.
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Op 25 en 26 april:
Restaurant Zin in de Haltestraat.
Op 1 juni kreeg men ter afsluiting van het seizoen een koud buffet in De Krocht
voorgeschoteld, met muzikale omlijsting van Het Spaarne Kwartet.
Op 26 en 27 september:
Beach Club Tien, strandafgang De Favauge 10.
Op 16 en 17 oktober:
De Drie Aapjes in de Haltestraat.
Op 14 en 15 november:
Grieks restaurant Zaras in de Haltestraat.
Op 19 en 20 december:
Rabbel aan het Kerkplein.
Maar liefst zeven verschillende reporters deden uitgebreid verslag van bovengenoemde
etentjes in de nieuwsbrieven. Zij waren zonder uitzondering zeer lovend. Aan de etentjes
deden, over twee avonden gerekend, gemiddeld 106 leden mee.
5.15-Klaverjassen:
In de eerste helft van dit jaar werd er in de kantine van de Open Golf op maandag
gestreden om zoveel mogelijk punten, roem en marsen te vergaren. Het seizoen werd
afgesloten met een saté-menu bij de Open Golf. In september werd er een begin
gemaakt met de afbouw van de verenigingssubsidie. Tevens werd de overstap gemaakt
naar de kantine van de Jeu de Boulesvereniging Zandvoort. Er werd met 31 deelnemers
gestart. O.a. door wat geluidsoverlast verliep de start niet vlekkeloos en liep het aantal
deelnemers wat terug. Gelukkig is het aantal deelnemers inmiddels weer naar de 30
gestegen. Per drie maanden betalen alle deelnemers een bijdrage van € 9,00. Daardoor
konden met Pasen echte én chocolade eieren uitgedeeld worden, met Sinterklaas een
banketstaaf en met Kerst een vlees tegoedbon. Tussendoor werd één keer per maand
een haringhapje of een bitterbal geserveerd. Inge Wardenier was de organisatrice van
het klaverjassen en werd daarbij ondersteund door Annie ter Wolbeek.
Ria Molenaar roosterde de vrijwilligers in voor het rondbrengen van de koffie en andere
drankjes tijdens het kaarten. Zij had de beschikking over één heer en twaalf dames.
5.16-Stevig wandelen:
In totaal staan er drieëndertig personen op de deelnemerslijst van het stevig wandelen.
Omdat het tempo van het stevig wandelen voor sommigen te hoog lag, werden twee
groepen samengesteld. De “snelle” groep loopt twee keer per week. Op woensdag en
zondag lopen zij ongeveer 7 kilometer in de Amsterdamse Waterleiding duinen.
Zij hebben gemiddeld twaalf deelnemers. De “langzame” groep loopt één keer per week,
ook in die duinen. Op woensdag lopen zij circa 5,5 kilometer met gemiddeld 10 personen.
Omdat Freny van Eck dit jaar met een blessure te maken kreeg, heeft Jan Kreijger sinds
de zomer de leiding over de snelle groep op zich genomen. Gelukkig is de rentree van
Freny aanstaande.
5.17-Nordic Walking:
Van 6 maart tot en met 5 juni konden deelnemers onder leiding van Marike Kramer
13 lessen volgen. De tweede serie van 13 lessen liep van 4 september tot aan de kerst.
Voor ongeveer een derde van de tijd werden spier- en evenwichtsoefeningen uitgevoerd
en natuurlijk werden er ook aanwijzingen gegeven over hoe de stokken optimaal gebruikt
kunnen worden. Helaas kon er voor de deelnemers geen groepskaart voor toegang tot
het duingebied meer verkregen worden en moest men individueel voor een dag- of
jaarkaart zorgen. Tijdens de vakantie van Marike werd er gewoon “doorgewalkt”. Omdat
het in september 10 jaar geleden was dat deze activiteit opgestart werd, werden alle
(oud)deelnemers uitgenodigd voor een gezellige uurtje met een hapje en een drankje.
Jan Wassenaar was voor de DSVZ-leden het aanspreekpunt. Gemiddeld deden er 15
personen mee en over het hele jaar geteld waren er 450 deelnemers.
5.18-Fietsen:
Dit jaar was er bij de fietsers geen winterstop. Er werd vanaf januari rond Zandvoort
gefietst. Cilia van Weerdt was de coördinatrice. Alle tweede en vierde zaterdagen van de
maand werd om 13.00 uur gestart bij de ingang van Center Parcs en werd vooraf
afgesproken waar de fietstocht naartoe zou gaan. Het aantal deelnemers varieerde

20

tussen de 7 tot 13 personen en bestond uit een vaste kern deelnemers, bijna allemaal in
het bezit van een elektrische fiets. Per keer werd tussen de 20 en 30 km afgelegd en was
men rond 16.00 uur weer terug in Zandvoort. Eén keer werd meer dan 40 km gefietst
met een ruim rondje rondom Haarlem. Tijdens alle ritten was een pauze op een terrasje.
Na afloop van de fietstocht werd er door enkelen nog wat nagepraat op een terras in het
dorp. Slechts een enkele keer werd het fietsen dit jaar wegens slechte
weersomstandigheden afgelast.
5.19-Zwemmen:
Op alle maandagen werd er vanaf 10.00 uur, een uur lang, in het zwembad van Center
Parcs Zandvoort door onze leden gezwommen. In lekker warm water van rond de 30
graden C. Met de Center Parcs voordeelpas én een DVSZ korting konden onze leden
redelijk goedkoop terecht. Omdat de gerichte subsidie van de gemeente voor het
zwemmen niet meer bestaat, heeft het bestuur moeten besluiten de bijdrage uit de
verenigingskas voor het zwemmen af te bouwen. Met ingang van september 2018 werd
deze bijdrage verlaagd naar € 2,00 per keer en per september 2019 zal dat € 1,00
worden. In 2020 zal er geen bijdrage meer worden uitgekeerd. De zwemmers werden dit
jaar ook nog eens verrast door de onaangekondigde verhoging van de zwemtarieven
door Center Parcs. In totaal werd er door onze leden dit jaar 1099 keer gebruik gemaakt
van het zwembad. Jan Wassenaar was hier de coördinator.
5.20-Biljarten:
Iedere woensdagmiddag speelden 6 leden twee partijen biljart. De onderlinge sfeer was
prima en het fanatisme bleek nog als vanouds. De opkomst was 100%, ziekte en
vakanties uitgezonderd. Per keer werd € 2,00 per persoon betaald als bijdrage aan het
onderhoud van de biljarttafel en de meestal door Henk Baars verzorgde koffie met koek.
Met kerst kregen de deelnemers een flesje wijn als dank voor hun ontspannende
inspanningen, of moet dat andersom geschreven worden? Ook bij het biljarten is sprake
van een vaste kern deelnemers, waardoor nieuwe deelnemers maar moeilijk aan de bak
komen. Een plaats op de wachtlijst is het enige dat kan worden beloofd. In totaal werden
er in 2018, zonder zomerstop, op 51 woensdagen door de zes spelers 306 partijen
gespeeld. Ondergetekende was de coördinator.
5.21-Strand- en meezingmiddag:
Na een jaar onderbreking werd de strandmiddag dit jaar weer in ere hersteld. Op 16
augustus werd er door 51 leden in strandpaviljoen 10, onder het genot van een hapje en
een drankje, uit volle borst meegezongen met de liedjes, die door Gré van den Berg met
de accordeon werden begeleid. Het aantal deelnemers viel wat tegen. De volgende keer
zal naar een andere invulling van deze middag gezocht worden. De middag werd
georganiseerd door de evenementencommissie onder leiding van Olga Poots.
6-Vrijwilligers:
Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Alles wat wij doen gebeurt door
vrijwilligers. Dit jaar beschikten wij over maar liefst 64 vrijwilligers. Dat is bijna 10% van
ons gehele ledenbestand. Daar mogen we best trots op zijn.
Omdat het bestuur zuinig op haar vrijwilligers is, organiseerde het dit jaar twee
vrijwilligersbijeenkomsten. Ten eerste om ze te bedanken, maar ook om ze te motiveren
om door te gaan. Zo werd op 14 augustus in het Rode Kruis gebouw een bijeenkomst
met de vrijwilligers gehouden, waarop alle “leidinggevenden” hun zegje over hun
activiteit konden doen. Vervolgens hielden ambulancemedewerkers Marc Buchel en
Annemarie Kemp een diapresentatie over wat te doen bij een hulpverlening. Zie ook punt
2.6 van dit verslag.
Als dank werden alle vrijwilligers op 14 december uitgenodigd in restaurant Bregje in
Bloemendaal aan Zee voor een gezellig etentje. Uit de reacties blijkt dat iedereen het een
gezellige avond heeft gevonden en dat de voorgeschotelde gerechten in de smaak zijn
gevallen.
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7-Slot:
In de kansloze poging dit verslag kort te houden, zal ik ongetwijfeld iets of iemand
vergeten zijn te noemen. Mijn welgemeende excuses hiervoor. Met zoveel activiteiten
kan dat bijna niet anders.
Voor 2019 staan er meer dan 200 activiteiten in de planning en we stellen ons als doel
om ons ledenaantal stabiel te houden en nog meer leden actief te betrekken bij het liefst
nog meer activiteiten.
Voor alle activiteiten onder hoofdstuk 5 van dit verslag geldt, dat veel uitgebreidere
informatie en verslaggeving in de nieuwsbrieven van 2018 beschreven staat. Mocht u de
nieuwsbrieven niet bewaard hebben, op onze website www.seniorenverenigingzandvoort.nl zijn ze allemaal terug te vinden onder “Nieuwsbrief archief”.
Evenals vorig jaar is in dit verslag geen plaats ingeruimd voor bedankjes. Dat is bewust
gedaan. Dat woord zou dan per pagina te vaak voorkomen.
Liever bedank ik één keer alle mensen die dit jaar voor onze vereniging belangrijk zijn
geweest. Of ze nu lid zijn of niet en of ze meer of minder, veel of weinig, lang of kort hun
tijd in het belang van onze vereniging hebben besteed. Mocht u zich hierin herkennen en
mocht u niet genoemd zijn, dan geldt het dankwoord ook voor u. Het heeft allemaal
geleid tot dit lange verslag van de vele activiteiten die DSVZ in 2018 organiseerde. Maar
belangrijker is dat tijdens die activiteiten onze leden zich hebben vermaakt en sociale
kontakten hebben ontwikkeld.
Dus bij deze:
NAMENS HET BESTUUR EN ALLE LEDEN VAN DE SENIORENVERINGING ZANDVOORT:
HEEL, HEEL HARTELIJK DANK!!.
Tot slot een zeer gemeend dankwoord voor alle instellingen, verenigingen, bedrijven en
personen die het in 2018 mogelijk hebben gemaakt om alle activiteiten van onze
vereniging te kunnen uitvoeren. Dat zijn:
De gemeente Zandvoort, in het bijzonder de wethouders G.J.Bluijs en J. Berendsen;
De Ruusscherstichting; De medewerkers van Pluspunt, Ook Zandvoort en De Blauwe
Tram; De barbeheerder van de Blauwe Tram, de heer Ab v.d. Moolen; De medewerkers
van de Bibliotheek Zandvoort; De directies van De Mariaschool en de Hanny
Schaftschool; Sinterklaas en zijn knechten; Bloemenhuis Bluijs, Zandvoort Noord;
Dhr. Cornelis van Meurs; De Zeemeermin; De Stichting Nationale Viering Feestdagen
Zandvoort; Kennemerhart Zandvoort; Het Rode Kruis afdeling Zandvoort; Alle
medewerkers van de Krocht onder leiding van Theo Smit; De genoemde restaurants, die
het Uit Eten mogelijk maakten; Chauffeur Peter van der Mark van Brouwer Tours;
De medewerkers van BTR Reizen; De medewerkers van Effeweg; Alle medewerkers van
de Open Golf; Het bestuur van Jeu de Boulesvereniging Zandvoort; Alle medewerkers
van Circus Theater Zandvoort; Zeevisvereniging Zandvoort; De Rotary Zandvoort;
Ambulancemedewerkers Marc Buchel en Annemarie Kemp; Jorg en Nelly Scholtes,
Damesmode; De heer Gilles van De Zandvoortse Courant;De medewerkers van ZFM;
Restaurant Bregje te Bloemendaal; Alle deelnemers, instanties, sponsoren en
middenstanders van Zandvoort die hebben bijgedragen aan het slagen van de
Informatiemarkt op 28 november (Het zijn er teveel om op noemen, excuus daarvoor);
En last, but not least:
Alle vrijwilligers en medebestuursleden van DSVZ.
Allen hartelijk dank voor uw enthousiasme, inbreng en ondersteuning.
De SeniorenVereniging Zandvoort hoopt in 2019 weer een beroep op u te mogen doen.
Zandvoort, 9 april 2019.
Ton van Waarde, secretaris van De SeniorenVereniging Zandvoort.
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