Nieuwsbrief
Maart 2019

Beste leden,
In mijn vorige voorwoord schreef ik dat er mijns inziens geen strenge winter
zou komen.
Ik geloof dat mijn woorden bewaarheid worden, want wij zijn de maand
februari nog niet voorbij of de lente heeft zijn toetreden al ingezet.
Het afgelopen weekend zaten de terrassen alweer vol en er werd met man en
macht gewerkt aan de bouw van de diverse strandpaviljoens.
Deze zullen weldra weer volledig in werking zijn.
Ook binnen onze vereniging zijn in het nieuwe jaar weer de nodige
evenementen gestart. Drukke tijden voor zowel het bestuur als onze
vrijwilligers.
Het bestuur kreeg te maken met diverse zaken, die ik hierbij toch even wil
benoemen. Ons bestuurslid Olga Poots heeft te kennen gegeven om zich bij de
algemene ledenvergadering niet meer herkiesbaar te stellen. (zie pagina 4
in deze nieuwsbrief). Gelukkig doet bestuurslid Ferko van Ancum
dit wel. Ter versterking van het bestuur ben ik direct op zoek gegaan naar
aanvulling. Enkele kandidaten zijn hiertoe door mij benaderd.
Het heeft echter nog geen positief resultaat opgeleverd.
Wat is dat toch, dat men niet bij zo’n gezellige en levenslustige vereniging in
het bestuur wil plaatsnemen?
Ook bij de afdeling klaverjassen moest een oplossing gezocht worden,
daar vrijwilligster Inge Wardenier afscheid heeft genomen.
Gelukkig is daarin kunnen voorzien. (zie op pagina 4 van deze nieuwsbrief)
Ik blijf positief uitzien naar versterking van ons bestuur in 2019 en dat dit ook
zal gaan lukken.
Ik wens u desondanks veel leesplezier.
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 april 2019: maandag 18 maart a.s.
De nieuwsbrief over april 2019 wordt bezorgd van
vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april
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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.
De heer R.A.H. Engels, mevrouw C.T.M. Janssen, de heer J. Melis,
mevrouw W. Schaap –Verzeilberg, de heer F.M. Smits,
mevrouw R.M. Stokman en de heer G. Veldhuisen
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
Agenda:
Dinsdag 5 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart
Donderdag 21 maart
Zondag 31 maart
Donderdag 4 april

Cinema Nostalgie
Uit eten vanaf 17.00 uur
Uit eten vanaf 17.00 uur
Bezoek Rijksmuseum Leiden
Themamiddag
Dagtocht Friesland

Dinsdag 9 april
15 t/m 19 april

Algemene ledenvergadering
5-daagse busreis

1 t/m 7 september

7-daagse busreis

13.30 uur Circus Zandvoort
Zaras
Zaras
9.00 uur lijn 80 v.a. A.H.
14.30 uur Theater De Krocht
v.a. 08.30 uur diverse
opstapplaatsen
14.00 uur Theater De Krocht
Duitse natuurpark/
Vulkaaneifel
Wenen en Wienerwald

Nordic Walking
Op dinsdag 5 maart starten weer de lessen Nordic Walking o.l.v. Marike Kramer.
We gaan wekelijks door tot dinsdag 28 mei. Dit zijn 13 lessen.
Het lesgeld is € 3,00 per les. U krijgt een rekening aangeboden.
Gaat u mee genieten van onze schitterende natuur in de duinen? We wandelen één uur in
de waterleidingduinen. Iedere dinsdag van 11.15 uur tot 12.15 uur.
We vertrekken vanaf de ingang van de Waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan.
U leert optimaal gebruik te maken van de stokken. Een derde van de tijd wordt besteed
om onze lichamelijke conditie te verbeteren. U kunt een gratis proefles mee maken.
Marike heeft extra verstelbare stokken zodat ze aangepast kunnen
worden aan de lengte van uw lichaam.
Dus kom uit uw luie stoel en doe mee!
Aanmelden of nadere informatie kan bij Jan Wassenaar.
Tel. 06 46 07 57 30 of via de mail: waszand@ziggo.nl
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Ferko van Ancum geëerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van DSVZ
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag
3 januari 2019 werden de aanwezigen
verrast door een onverwacht bezoek van
Wethouder Gert-Jan Bluijs. Het waarom van
zijn bezoek bleek nog verrassender: Hij
kwam een speld van de gemeente Zandvoort
uitreiken. In zijn inleiding roemde de
wethouder de veelzijdigheid van het
betrokken bestuurslid. Van fotograaf, maker
van computerpresentaties, muziekdraaier,
contactpersoon naar de pers enz. enz. tot
aan de grote aanjager achter de geweldige
informatiemarkt op 28 november jl. in de
Blauwe Tram.
Als dank voor zijn inzet en de vele uren die
hij met deze acties in het belang van
Zandvoort (in het bijzonder in het belang van de Seniorenvereniging Zandvoort), heeft
besteed, riep de wethouder Ferko van Ancum naar voren en speldde hem de
welverdiende vrijwilligersspeld van de gemeente Zandvoort op. Namens alle leden van de
Seniorenverening Zandvoort feliciteren wij Ferko met deze fantastische onderscheiding.
Klaverjassen
Inge Wardenier is gestopt met het organiseren van het wekelijkse klaverjassen op
maandag. 21 januari jl. was zij voor het
laatst aanwezig; onze voorzitter is deze
laatste keer langs geweest in het
gebouw van de Jeu de Boules
vereniging en heeft Inge bedankt voor
haar inzet. Hij heeft een speech
gehouden en heeft aan Inge een mooi
boeket bloemen overhandigd als dank
voor haar inzet.
Het klaverjassen wordt sinds
21 januari georganiseerd door
Henny Paap en Greet van Duijn;
zij worden ondersteund door
Annie ter Wolbeek.
Wij wensen deze dames veel succes.
Beste leden,
In deze nieuwsbrief kunt u bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering lezen
dat ik mij niet meer als bestuurslid herkiesbaar stel.
Om de “tam tam” in het dorp voor te zijn, zal ik mijn besluit nader toelichten.
Toen ik 3 jaar geleden gevraagd werd als bestuurslid zat ik zonder werk thuis en wilde ik
mij dolgraag nuttig maken voor de mooie Senioren Vereniging Zandvoort.
Inmiddels ben ik al weer 7 maanden tot volle tevredenheid actief op de arbeidsmarkt.
Een gevolg is echter dat ik nu een erge krappe agenda heb en keuzes moet maken.
Als je een bestuursfunctie goed wilt vervullen (en dat wil ik), gaat hier veel tijd inzitten.
Tijd die ik op dit moment niet meer heb. Ik zal nog wel op
de achtergrond actief blijven binnen de
evenementencommissie en zult u mij tegenkomen bij de
evenementen.
Met vriendelijke groet,
Olga Poots, 2e penningmeester en vicevoorzitter
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Verslag etentje bij Amasing Asia 23 en 24 januari jl.
In januari waren wij te gast bij chinees restaurant Amasing Asia bij
het station.
Toen ik een jaar of 12 was, kwam er in Nederland een nieuw
fenomeen: de Chinese restaurants. Dat was me wat: uit eten gaan was voor de
gemiddelde Nederlander nog lang niet weggelegd, en op zekere dag zei mijn vader:
“Moeder hoeft vandaag niet te koken: wij gaan uit eten.” Dat werd dus
“de chinees”.
Een menukaart met vreemde namen en bij de
gerechten cijfers.
Uit veiligheidsoverwegingen nam je maar een
nasi of bami speciaal, met een plakje ham en
een eitje erop, want van die andere namen
begreep je niets.
Babi pangang: wat was dat?
Amasing Asia is nog niet zo lang geleden
overgenomen door een heel enthousiast paar,
die staan te popelen om een leuke plek in de Zandvoortse samenleving te veroveren.
Vooraf kregen wij warme gefrituurde hapjes van het huis en vervolgens een warm buffet
met een verscheidenheid aan gerechten en de keuze uit bami,
nasi of witte rijst en een heerlijk nagerecht.
Het stagneerde wat in de bediening, maar het werd op resolute
wijze opgelost door de fijne gastvrouwen, Ans en Jopie.
Het uit eten is eigenlijk ondergeschikt aan de maaltijd, meer
aan het leggen van nieuwe contacten. Ik persoonlijk, heb er die
avond twee nieuwe vrienden bij gekregen.
Komt u ook een keer ? U leert zo andere mensen kennen.
U moet wel tijdig reserveren bij de gastvrouwen.
Nico Assendelft
Nieuwsbrief niet ontvangen?
De bezorgers van de nieuwsbrief hebben de tijd om de nieuwsbrief te bezorgen van
vrijdag tot en met maandag. Heeft u op dinsdag de nieuwsbrief nog niet ontvangen dan
kunt u dit melden aan Els Kuijper; zij is van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 uur en 11.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 023 571 82 05 of per e-mail
els.kuijper@hotmail.com U krijgt dan alsnog de nieuwsbrief.
Wijziging in uw gegevens?
Gaat u verhuizen? Heeft u een nieuw telefoonnummer of
een nieuw e-mail adres? Geef dit dan door aan de
ledenadministratie. Het komt regelmatig voor dat onze
bezorgers een lege woning aantreffen en wij een
zoektocht naar uw nieuwe adres moeten houden.
Uw gegevens kunt u doorgeven aan Els Kuijper,
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 uur en 11.00 uur op telefoonnummer
023 571 82 05 of per e-mail els.kuijper@hotmail.com
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Uit eten woensdag 20 maart en donderdag 21 maart
Waar:
Zaras
Haltestraat 7
2042 LJ Zandvoort
Wanneer:
woensdag 20 maart en
donderdag 21 maart
Menu:
voorgerecht: pompoensoep met amandelmelk of
Griekse linzensoep
hoofdgerecht: scholfilet of Grill Gyros met
gehakt vlees. Alles met patat,
rijst, tzaziki en salade
nagerecht: sinaasappeltaart met ijs
Prijs:
€ 15,00 exclusief consumpties.
Tijd:
u bent vanaf 17.00 uur welkom, rond 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
Museumbezoek op donderdag 21 maart naar Leiden

Goden van Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden.
De oude Egyptenaren hadden duizenden goden. Deze goden bepaalden het wereldbeeld
van de Egyptenaren. Zij waren voelbaar aanwezig in het alledaagse leven. Nooit eerder
was er zo’n grote tentoonstelling met meer dan 500 topstukken over deze fascinerende
godenwereld.
We vertrekken met de bus lijn 80 om 09.11 uur vanaf Albert Heijn.
Aankomst station Heemstede Aerdenhout 09.22 uur
Vertrek met de Sprinter naar Leiden om 09.29 uur
De Intercity vertrekt om 09.42 uur, maar is meestal erg vol.
Aankomst in Leiden Centraal om 09.48 of 09.56 uur.
Het Rijksmuseum van Oudheden is gevestigd aan Rapenburg 28, ongeveer 10 minuten
lopen van het station.
De entree is € 12,50. Museumkaart en Bankgiro-Loterij VIP-kaart gratis.
Fijn als u (weer) mee gaat.
Krijg ik van u een berichtje? Tel. 06 46 07 57 30 of waszand@ziggo.nl.
We bestellen weer zulk prachtig weer als we in Amsterdam hadden!
Groeten, Jan Wassenaar
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Themamiddag “de 60-er” jaren zondag 31 maart
De Seniorenvereniging Zandvoort gaat in gebouw De Krocht weer iets
leuks organiseren! Dit keer een zondagmiddag met als thema de 60er
jaren! We proberen met muziek van de band Dakine de sfeer uit de
jaren 60 weer op te roepen, lekker mee te zingen en wellicht te
dansen. Het is misschien leuk aan een klein accent uit die tijd te
denken. Bij binnenkomst wordt u ontvangen met een kopje koffie of
thee vergezeld van een populaire lekkernij uit de jaren 60, daarnaast krijgt u nog een
extra consumptiemunt. Gedurende de middag verwennen wij u met diverse hapjes welke
in de jaren 60 zeer populair waren.
Voor deze middag vragen wij een eigen bijdrage van € 7,50 per persoon, na aanmelding
kunt u deze bijdrage overmaken op IBAN nummer NL60 INGB 000 74 63 963 ten name
van De Seniorenvereniging Zandvoort o.v.v. eigen bijdrage themamiddag en uw naam.
De zaal van De Krocht is geopend vanaf 14.00 uur, deze middag zal om 14.30 uur
beginnen en eindigen om 16.30 uur. Gaarne opgeven vanaf 7 maart 09.00 uur tot
22 maart bij O.Poots@kpnplanet.nl of op tel. nr. 023 574 97 89.
Let op: ingesproken berichten of e-mailberichten vóór 7 maart worden niet in
behandeling genomen. Alle e-mail- en ingesproken berichten vanaf 09.00 uur
zullen door Olga worden bevestigd.
De evenementencommissie.
Dagtocht 4 april met Brouwers Tours naar Friesland
Opgelet: dagtochten zijn € 3,00 duurder
We gaan naar het verleden van turfstekers en de adel van
Friesland naar Opsterland.( 16 Friese gemeenten).
Voor koffie, thee met een Turfje naar Openluchtmuseum
It Damshûs te Nij Beets.
Tijdens de koffie is er uitleg over het museum. Er is gelegenheid
tot het bekijken van een film en de huisjes. Filmzaal heeft ruimte
voor 25 á 30 personen, dus wacht de eerste keer totdat de zaal
vol zit. De anderen kunnen de huisjes gaan bekijken en later de
film (deze heeft een duur van 25 minuten).
Daarna voor de lunch met soep en kroket naar Restaurant
Snackbearske. Na de lunch met gids op de bus door Opsterland.
Na deze tour sluiten we af met een kopje koffie of thee met oranjekoek.
Verdere drankjes, die niet vernoemd zijn, zijn voor eigen rekening.
Opstap H.I.K. 8.30 uur / Agatha 8.35 uur / Station 8.40 uur / Vomar 8.45 / Shell 8.55
uur en daarna de Bodaan. Let op: BP is vervallen. Wees ruim op tijd i.v.m. de afstand.
De kosten zijn € 52,00 per persoon. Te voldoen op rekeningnummer
NL34 ABNA 0414 618 882 op naam van De Seniorenvereniging Zandvoort
Opgeven kan vanaf donderdag 7 maart na 9.00 uur. Aanmeldingen voor die tijd worden
niet in behandeling genomen. De sluitingsdatum voor opgeven en betalen kan t/m
vrijdag 22 maart. Maar vol is vol. Sommige dagtochten zijn gebonden aan een maximum
aantal personen. Annuleren kan t/m woensdag 27 maart. Daarna bent u het gehele
bedrag verschuldigd.
Aanmelden bij: Tilly per mail: thpolsma@casema.nl of telefonisch: 023 571 62 65 of bij
Freny per mail: frenyvaneck@casema.nl of telefonisch 023 537 12 49.
Ingeval het antwoordapparaat aan staat: duidelijk en rustig inspreken. Opgeven hoeveel
personen, naam, telefoonnummer en opstapplaats. 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.
U moet zich zelfstandig (eventueel met rollator) kunnen verplaatsen en zelfstandig de
bus in en uit kunnen komen. Dit i.v.m. de treetjes in de bus. Graag één keer opgeven.
Doet een ander dit voor u? Spreekt u dit goed af; het werkt voor ons erg verwarrend als
u meerdere keren wordt opgegeven.
Aan- en afmelden en eventuele vragen alleen bij Tilly en Freny.
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Aan alle leden van De SeniorenVereniging Zandvoort
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene
ledenvergadering van De SeniorenVereniging Zandvoort op dinsdag 9 april 2019 in
theater De Krocht te Zandvoort. Aanvang 14.00 uur
Agenda:
1-

Opening en mededelingen door de voorzitter;

2-

Notulen van de ledenvergadering van 10 april 2018;
Deze notulen kunt u vinden in de DSVZ- nieuwsbrief van juni-juli 2018.
(zie: www.deseniorenvereniging-zandvoort.nl/nieuwsbrief-juni-juli-2018).

3-

Ingekomen stukken;

4-

Jaarverslag over 2018;
a - Verslag van de secretaris (zie DSVZ- nieuwsbrief van april 2019);
b - Overzicht ledenbestand;
c - Activiteiten top 10;

5-

Financieel verslag over 2018;

6-

Mededeling kascommissie 2018;
Pauze

7-

Bestuursverkiezing;
De vicevoorzitter Olga Poots en algemeen bestuurslid Ferko van Ancum zijn
aftredend.
Ferko van Ancum stelt zich herkiesbaar. Olga Poots stelt zich niet herkiesbaar.
De leden hebben het recht zelf een kandidaat bestuurslid aan de ledenvergadering
voor te stellen. Opgaven daartoe dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de
ledenvergadering schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris.
De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door ten minste vijf leden, onder
bijvoeging van een bereidverklaring van de kandidaat.

8-

Begroting De SeniorenVereniging Zandvoort voor 2019;

9-

Verkiezing kascommissie 2019;

10-

Top 10 doelen voor 2019;

11

Rondvraag;

12-

Sluiting.

De leden kunnen zelf voorstellen aan de ledenvergadering doen. Daartoe dient men deze
uiterlijk twee weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk in te dienen bij de
secretaris.
Door uw aanwezigheid geeft u blijk van uw betrokkenheid bij onze vereniging.
Het bestuur zal uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs stellen.
Wij wensen u bij voorbaat een aangename en nuttige vergadering toe.
Namens het bestuur van
De SeniorenVereniging Zandvoort
Ton van Waarde, sercretaris

Staringstraat 1, 2041 BH Zandvoort
Tel: 06 44 74 06 53
Email: dsvz.secretaris@gmail.nl
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Belastingen van Waterschap en Gemeente Zandvoort:
kan ik kwijtschelding aanvragen?
Het is weer de tijd van het jaar dat u de aanslagen van de
waterschapsbelasting (BSGR) en van de gemeente Zandvoort in de
brievenbus ontvangt. Indien u niet in staat bent deze belastingen te
betalen, is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen.
Waterschapbelasting (BSGR)
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland int de
waterschapsbelasting in Zandvoort.
Als u niet in staat bent de belasting te betalen, ook
niet door middel van een betalingsregeling, dan
kunt u om kwijtschelding vragen. Of u daarvoor in
aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke
financiële situatie. U komt in aanmerking voor kwijtschelding als uw inkomen en
vermogen binnen de vastgestelde grenzen vallen. Iemand met een inkomen op
bijstandsniveau (of wie alleen AOW ontvangt) komt bijna altijd in aanmerking voor
kwijtschelding, tenzij hij of zij vermogen heeft.
Kwijtschelding kunt u digitaal aanvragen via de website; daarvoor heeft u uw DigiD
nodig. Maakt u geen gebruik van DigiD, dan kunt u een aanvraag doen met een
kwijtscheldingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden van de website, of telefonisch
aanvragen. Deze informatie vindt u ook op het aanslagformulier dat u ontvangen heeft.
website: www.bsgr.nl
telefoon: 071 525 62 00
Gemeentebelastingen Zandvoort
Gemeente Belastingen Kennemerland- Zuid (GBKZ) int
de gemeentebelasting in Zandvoort. Binnenkort
ontvangt u de aanslag in de brievenbus. Ook hiervoor
geldt dat u kwijtschelding kunt aanvragen als u de
belastingaanslag niet kunt betalen. Of u hiervoor in
aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en
vermogen.
U kunt de aanvraag doen door het invullen van een
formulier dat u kunt downloaden van de website of
telefonisch kunt aanvragen.
Deze informatie vindt u ook op het aanslagformulier dat
u ontvangt.
website: www.gbkz.nl
telefoon: 023 512 60 66
Voor informatie of hulp kunt u 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
Telefoon: 023 574 04 50. Email: sociaalwijkteam@zandvoort.nl
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Informatie over Brand en inbraak preventie bij Pluspunt en de
Blauwe Tram
In samenwerking met de Politie en Brandweer organiseert Pluspunt een
informatie bijeenkomst over Brand- en inbraak preventie.
De brandweer Zandvoort vertelt over hoe u het beste brand kunt
voorkomen, en wat moet u doen als er toch brand uitbreekt. Ook wanneer u
de informatie al een keer hebt gehoord, herhaling kan geen kwaad.
De Politie is ook aanwezig en geeft informatie over hoe u babbeltrucs kunt herkennen.
De HPZ heeft speciaal aandacht gevraagd
over de informatie over de
whats-app buurtpreventie app. Hoe kun je
zoiets in je buurt opzetten? En hoe is uw
woning het beste beveiligd tegen inbraak?
Op de bijeenkomst is ook ruimte voor
vragen. Deelname is gratis. Vooraf opgeven
is gewenst.
Pluspunt:vrijdag 22 maart 14.00 – 16.00 uur; aanmelden bij de receptie 023 574 03 30
De Blauwe Tram: maandag 1 april 14.00 – 16.00 uur;
aanmelden bij de receptie 023 30 40 700
PLUSPUNT is ook dit jaar weer beschikbaar om u te helpen
bij uw belastingaangifte.
Als u bericht van de Belastingdienst ontvangt of denkt in
aanmerking te komen voor teruggave kunt u bij het invullen
hulp vragen van onze ervaren belastingvrijwilligers.
De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met
een laag inkomen.
Als u in 2018 bent geholpen bij uw aangifte door Pluspunt
wordt u automatisch benaderd door de belastingvrijwilliger
voor een afspraak en hoeft u ons niet zelf te bellen.
LET OP: aangifte is ook dit jaar weer mogelijk tot 1 mei.
Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Plusdienst van Pluspunt,
telefoon 023 571 73 73. Informatie van de Belastingdienst over uw machtigingscode
dient u goed te bewaren. Deze is nodig voor uw aangifte.
Wij vragen voor de hulp bij de belastingaangifte € 10,00 per belastingjaar.
Koken voor mannen in Pluspunt
De kookcursus voor oudere mannen bij Pluspunt
is een groot succes. Elke dinsdagmiddag komt er
een enthousiast groepje van 9 mannen bijeen om
te leren koken.
Deze cursus biedt u de kans in zes lessen meer
kennis te krijgen over koken en bakken én om
anderen te ontmoeten. Bent u 60 jaar of ouder en
wilt u ook meedoen aan de kookcursus voor
mannen? De kosten bedragen € 65,00 voor 6
lessen. Dit is inclusief de maaltijd, een drankje en
een kopje koffie of thee na.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij Pluspunt, Astrid Zoetmulder
023 571 93 93. U kunt ook bellen naar de receptie van Pluspunt: 023 574 03 30.
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Cinema Nostalgie presenteert: The old man and the gun
Op 5 maart 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor The old
man and the gun, met Robert Redford.
De charmante Forrest Tucker (Robert Redford) is
al ruim op pensioengerechtigde leeftijd, maar nog
steeds één van de meest succesvolle
bankovervallers van de 20e eeuw. Wanneer hij
ook nog de vrouw van zijn dromen ontmoet lijkt
zijn leven compleet. Maar wanneer de jonge
detective John Hunt (Casey Affleck) een klopjacht
organiseert op Forrest en zijn handlangers,
ontstaat er al snel een kat en muis spel waarbij
zelfs Hunt de charmes van Forrest niet kan
weerstaan. Samen met up-and-coming regisseur
David Lowery (A Ghost Story), generatiegenoot
Sissy Spacek, Tom Waits en Oscarwinnaar Casey
Affleck, sluit Robert Redford zijn immense
acteercarrière af.
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
Melanie Dobson
Tot ik je vind
Een oude man die het einde van zijn leven voelt naderen, vraagt een
journaliste en een advocaat om zijn jeugdvriendin op te sporen, die hij
tijdens de Tweede Wereldoorlog uit het oog is verloren.
Een ontroerende roman voor zowel liefhebbers van romantiek als
liefhebbers van spanning.

Christine Féret-Fleury
Juliette of het geluk van boeken
Als een jonge vrouw met het doorgeven van boeken wil bijdragen aan
het welzijn van anderen, krijgt haar eigen leven ook een andere inhoud.
Ze wordt een bookcrosser, iemand die boeken doorgeeft aan mensen
van wie ze denkt dat ze het nodig hebben.
Voor ieder met liefde voor boeken is dit een feest van herkenning en
zeker een aanrader.

Hanneke Hendrix
Aswoensdag
Een jonge vrouw verzorgt haar zieke moeder met wie ze jaren geen
contact heeft gehad. In eerste instantie ziet ze er erg tegen op om haar
moeder te verzorgen maar gaandeweg geeft het haar rust. Ondanks de
slechte band die moeder en dochter met elkaar hadden groeien ze nu
naar elkaar toe.
Een mooie en ontroerende roman.

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
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