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Nieuwsbrief 

Juni/juli 2019  

           

 

 

 

 

 

 Beste leden, 

 

     “Regeren is vooruitzien” is een kreet die wij allemaal kennen. In het geval van 

           DSVZ heeft vooruitzien te maken met het aanvragen van de subsidie. Waar 

           wij voorgaande jaren hebben kunnen volstaan met het invullen van een 

           formulier en het overleggen van diverse documenten gaat het aanvragen voor 

           subsidie dit jaar anders. 

           Een aantal bestuursleden heeft in februari al een voorgesprek gehad met 

           ambtenaren van de gemeente. Ondertussen zijn er de afgelopen maanden al 

           meerdere bijeenkomsten geweest welke wij samen bezocht hebben met alle 

           organisaties, die een graantje uit de subsidiepot willen meepikken.  

           En het einde is nog niet in zicht. Tot half juli staan zeker nog vijf (!) 

           bijeenkomsten gepland en tot nu toe heeft een afvaardiging van het bestuur 

           alle bijeenkomsten trouw bezocht. Ondertussen wachten wij af of deze nieuwe 

           werkwijze het ei van Columbus zal blijken, maar het is een kwestie van een 

           lange adem en veel tijd. Wij blijven in ieder geval ons best doen. 

 

           En als ik het dan toch over ons best doen heb: alles binnen onze mooie 

           vereniging gebeurt door vrijwilligers en dan wordt er wel eens een (tik) foutje 

           gemaakt. Kan gebeuren, we zijn mensen en mensen kunnen nu eenmaal een 

           (tik) foutje maken. Van de reacties op dit (tik) foutje in de vorige nieuwsbrief 

           ben ik echter wel een beetje geschrokken. Daarom wil ik u vragen hier een 

           beetje flexibeler mee om te gaan. 

 

           We gaan ons opmaken voor hopelijk een mooie zomer. De afgelopen weken is 

           het seizoen voor onder andere het klaverjassen, uit eten en museumbezoek  

           ten einde gekomen. Ik denk dat we op een mooi seizoen terug  

           kunnen kijken. Wandelen, fietsen, biljarten, stadswandelingen etc. gaan in de 

           zomermaanden gewoon door. 

 

           Ik wens u een fijne zomer toe. 

 

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. (verdere info: zie blz. 9) 
 

 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 augustus 2019: maandag 15 juli a.s.  

 

De nieuwsbrief over augustus 2019 wordt bezorgd van  

vrijdag 26 juli tot en met maandag 29 juli a.s.   
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Contactpersonen evenementen 

 

Dagtochten Freny Kirindongo- van Eck 

Tilly Polsma  

023 537 12 49 

023 571 62 65 

Uit eten Jopie van Heumen 

Ans Vet 

06 11 59 93 20 

023 888 77 90 

 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

Mevrouw M. Halenbeek – Wielart, de heer J. Koper,  

mevrouw A. Koper – Weber en mevrouw W. Koper.   

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 4 juni Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 6 juni Dagtocht Blanckendaell v.a. 9.00 uur diverse 

opstapplaatsen 

v.a. Donderdag 13 juni   Opgeven voor de dagtocht 

Kersen en Brabants 

museum 

v.a. 9.00 uur telefonisch of 

per mail bij Tilly of Freny 

Dinsdag 18 juni Stadswandeling Rembrandt 9.04 uur treinstation 

Zandvoort 

Dinsdag juli Geen Cinema Nostalgie i.v.m. zomervakantie 

Donderdag 18 juli Dagtocht Kersen en 

Brabants museum 

v.a. 8.30 uur diverse 

opstapplaatsen 

Woensdag 24 juli Stadswandeling Hoorn 9.04 uur treinstation 

Zandvoort 

1 t/m 7 september  7-daagse busreis Wenen en Wienerwald 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Functie 

Gerard Kuijper Voorzitter 
Ferko van Ancum Vicevoorzitter 
Ton van Waarde Secretaris 
Jan Wassenaar Penningmeester 
Vacature Bestuurslid/ 2e penningmeester 

Els Kuijper Bestuurslid/ ledenadministratie 
Mieke Kluitenburg Algemeen bestuurslid 
Yvonne Janse Bestuursassistent 
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Notulen van de algemene ledenvergadering 9 april 2019 in De Krocht te 

Zandvoort 

 

1 - Opening en mededelingen door de voorzitter: 

a - Om 14.06 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn op dat moment 63 

stemgerechtigde leden aanwezig. De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en 

spreekt de hoop uit dat het een constructieve vergadering mag worden. 

b - De voorzitter meldt dat er tijdens de pauze een enquête formulier zal worden 

uitgedeeld. Er staan wat vragen op over de nieuwsbrief. Hij verzoekt de aanwezigen dit 

formulier in de pauze in te vullen. 

c - Verder verzoekt de voorzitter ongebruikte consumptie muntjes weer aan het bestuur 

terug te geven. Anders moeten wij toch voor het muntje betalen. 

d - Vervolgens verzoekt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte 

in acht te nemen ter nagedachtenis van de 17 leden die in 2018 zijn overleden. Tijdens 

deze minuut stilte worden op het scherm de namen van de overledenen geprojecteerd. 

 

2 - Notulen van de ledenvergadering van 10 april 2018:  

a - Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  

b - De voorzitter bedankt samensteller voor het opstellen van deze notulen. 

 

3 - Ingekomen stukken: 

a - Er is een verslag van de kascommissie ontvangen. 

b - Er is een mondeling bericht van verhindering ontvangen van dhr. J.M.A. Versteege. 

c - Er zijn schriftelijke afzeggingen ontvangen van Mevr. K. Armbrust en Mevr. E. Keur. 

 

4 - Jaarverslag 2018: 

a - Verslag van de secretaris: 

Alle leden hebben het jaarverslag van de secretaris in de nieuwsbrief van april 2019 

kunnen lezen. Op verzoek van de secretaris of er vragen zijn, reageert Mevr. Corrie 

Kaptein. Zij heeft het schriftelijk financieel verslag 2018 gemist. Zij is van mening dat de 

leden daar recht op hebben. De secretaris antwoordt dat het niet gebruikelijk is om een 

financieel verslag bij het jaarverslag van de secretaris te voegen. Zo dadelijk zal de 

penningmeester het financieel verslag 2018 aan de vergadering voorleggen en kunnen 

daarover vragen gesteld worden.  

Omdat er verder geen vragen meer gesteld worden, constateert de secretaris dat de 

vergadering het verslag heeft goedgekeurd. Dat wordt met een applaus bevestigd.  

b - Overzicht ledenbestand: 

Het ledenbestand van onze vereniging bestond op 31 december 2018 uit 741 leden; 

31 leden hebben inmiddels hun lidmaatschap opgezegd of zijn van de ledenlijst 

afgevoerd, omdat zij hun contributie niet hebben betaald. Vervolgens leest Els Kuijper 

het aantal leden, gespecificeerd in leeftijdsgroepen en man/vrouw, voor. Tegelijkertijd 

verschijnt deze specificatie op het scherm, zodat iedereen kan meelezen. Uit de 

vergadering komt een reactie naar aanleiding van de twee leden in de leeftijdsgroep  

30 – 39 jaar. Els verzoekt de leden om verhuizingen tijdig aan haar door te geven en 

doet een dringend beroep op iedereen om, als er een lid van onze vereniging komt te 

overlijden, haar hierover tijdig te informeren, zodat er op gepaste wijze op gereageerd 

kan worden. Voor al het werk dat Els doet, bedankt de vergadering Els met een applaus.  

c - Activiteiten top 10; 

Voordat Ferko van Ancum zijn presentatie begint, vraagt de voorzitter de vergadering 

wie er een ICE formulier bij zich heeft. Slechts een klein deel van de aanwezigen heeft 

het formulier bij zich. Nogmaals wordt benadrukt dat het uiterst nuttig is zo’n formulier 

bij zich te hebben en thuis in de meterkast op te hangen. Het maakt de hulpverlening 

alleen maar makkelijker en beter. 

Vervolgens benoemt Ferko, via een door hem gemaakte PowerPoint presentatie, de top 

10 van de activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden. Per activiteit heeft Ferko nog 

een begeleidend praatje.  
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De top 10 ziet er als volgt uit:  

10 - Het versturen van de kerstkaarten met handige duurzame shopperbag in november 

       aan alle leden; 

9   - De Ierse middag op 4 maart; 

8   - Het uitreiken van een ICE kaart voor in de portemonnee en een voor in de 

       meterkast; 

7   - De vijfdaagse reis naar Duitsland van 14 t/m 18 mei, met dank aan Gerard en Els; 

6   - De zesdaagse cultuurreis naar Kopenhagen van 23 t/m 28 augustus, met dank aan 

       Freny; 

5   - De enige echte seniorendagen in Zandvoort op 5 en 6 oktober, gevierd met een  

       High Tea; 

4   - Het heerlijke “Uit eten” met dank aan Jopie en Ans; 

3   - De vrijwilligersbijeenkomsten in augustus en december; 

2   - De vijf prachtige dagtochten, met dank aan Tilly en Freny; 

1   - De informatiemarkt op 28 november in de Blauwe Tram. 

De voorzitter bedankt Ferko voor zijn prima presentatie en de vergadering bedankt Ferko 

met een applaus, waarna de voorzitter nog even terug wil komen op de vijfdaagse reis 

naar Duitsland. Want hoewel hij kort na de reis van mening was dat er geen vervolg 

meer op deze reis zou komen, heeft hij toch besloten om dit jaar weer een reis te 

organiseren. Maar dat is hem dit jaar niet meegevallen. De belangstelling viel wat tegen 

en was net genoeg om de reis door te kunnen laten gaan. Dat zou kunnen komen 

doordat de datum niet zo gelukkig is gekozen. De voorzitter meldt dat deze datum als 

enige mogelijkheid over bleef, doordat wat laat werd gereserveerd. Dat zal hem niet 

meer gebeuren. Hij belooft direct na de reis van dit jaar een optie voor de 3e week  

van mei volgend jaar vast te laten leggen.  

Tot slot van dit punt meldt de voorzitter dat er veel meer activiteiten door DSVZ worden 

georganiseerd dan de 10 die zojuist genoemd zijn en vraagt voor al onze vrijwilligers ook 

een applaus.  

 

5 - Financieel verslag 2018: 

a - Penningmeester Jan Wassenaar presenteert het financieel verslag over het boekjaar 

2018. Tegelijkertijd verschijnen de cijfers op het scherm. Dat blijkt geen succes, omdat 

de cijfers op het scherm moeilijk te lezen zijn. 

Tijdens het verslag meldt de penningmeester dat het subsidiebedrag voor 2020 mogelijk 

zal veranderen en dat we geen donatie meer van de Rüsscherstichting zullen ontvangen.  

b - Er wordt een toelichting gegeven op de subsidietoekenning van 2020. Alle 

subsidieontvangers moeten met elkaar via zogenaamde tafelgesprekken met elkaar 

bepalen hoe de subsidiepot voor 2020 verdeeld gaat worden. Dat betekent dat we veel 

tijd moeten gaan besteden aan deze gesprekken met allerlei dienstverleners, terwijl wij 

maar een kleine amateurspeler zijn in de grote professionele wereld van zorgverleners.  

c - Vervolgens doet de penningmeester nog een beroep op de leden die over een 

klantenkaart van de Vomar beschikken. Als zij het nummer van die klantenkaart aan hem 

doorgeven, zorgt hij er voor dat onze vereniging 0,5% van het totaal door het klant 

bestede bedrag op haar rekening gestort krijgt. Het afgelopen jaar is deze inkomstenpost 

wat teruggelopen.  

 

6 - Mededeling kascommissie: 

a - Yvonne Verhoeven leest de verklaring van de kascommissie voor en die luidt als 

volgt: 

Zandvoort, 19 maart 2018. 

Ondergetekenden verklaren in hun functie als kascontrolecommissie van de 

Seniorenvereniging Zandvoort, de financiële administratie over het boekjaar 2018 te 

hebben gecontroleerd. Op grond van deze controle zijn zij van oordeel dat alle uitgaven 

en inkomsten door bescheiden waren gedekt en in het vermelde saldo aanwezig was.  
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Daarom adviseren wij om het bestuur te dechargeren voor het over 2018 gevoerde 

beleid.  

Was getekend door: Mevr. A.L.M. Nihot-Aldenkamp en Mevr. Y. Verhoeven.  

b - Yvonne Verhoeven vraagt een applaus voor Jan Wassenaar en Truus van der Voort 

voor het omvangrijke werk dat zij hebben verricht. De vergadering gaat, met een 

applaus, akkoord met de verklaring van de kascommissie. 

c - De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werk. Als dank krijgen 

zij een klein presentje aangeboden.  

d - Tot slot meldt de voorzitter dat de huidige contributieregeling gehandhaafd blijft. 

 

7 - Bestuursverkiezing: 

a - De vicevoorzitter (Olga Poots) en algemeen bestuurslid A (Ferko van Ancum) zijn dit 

jaar aftredend. Olga Poots stelt zich niet herkiesbaar. Ferko van Ancum stelt zich wel 

herkiesbaar. 

b - Middels een korte speech en een boeket bloemen neemt de voorzitter afscheid van 

bestuurslid Olga Poots en bedankt haar voor haar werk in het bestuur. Olga zal nog wel 

bij diverse activiteiten betrokken blijven.  

c - Ferko van Ancum wordt zonder tegenkandidaat herkozen als bestuurslid. 

d - De voorzitter meldt dat hij naarstig op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Uitbreiding 

van het bestuur is dringend gewenst. 

 

8 - Begroting De SeniorenVereniging Zandvoort 2019: 

a - Jan Wassenaar presenteert de door de hem opgestelde begroting. 

b - Hij verwacht dit jaar geen bijzondere uitgaven te hoeven doen. Het uitje naar het 

bloemencorso gaat dit jaar niet door i.v.m. de vrijwel gelijktijdige reis naar Duitsland. 

Volgend jaar staat het wel op de agenda. 

c - De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2019. 

 

9 - Verkiezing kascommissie 2019: 

a - Mevr. A.L.M. Nihot-Aldenkamp is aftredend en niet herkiesbaar. Mevr. Y. Verhoeven 

stelt zich herkiesbaar en Dhr. J.M.A. Versteege stelt zich verkiesbaar voor de 

kascommissie 2019. Zij worden beiden unaniem door de vergadering benoemd als lid van 

de kascommissie 2019. 

b - Mevr. S. Krol-Brink is bereid om als reserve kascommissielid te fungeren. Ook hier 

gaat de vergadering mee akkoord.  

 

10-Top 10 doelen 2019: 

Wederom via een PowerPoint presentatie laat Ferko van Ancum de tien voornaamste 

doelen zien, die het bestuur zich voor 2019 heeft gesteld,: 

1   - Het in stand houden van het huidige ledenaantal en aanwas van nieuwe “jonge”  

       leden; 

2   - Aandacht voor elkaar bij rouw- en trouwgebeurtenissen via “Lief en Leed” en kaartje 

       met je verjaardag; 

3   - Reizen maken met gegarandeerde partners; 

4   - Het vormen van een redactie voor de nieuwsbrief; 

5   - Het organiseren van de seniorendag, begin oktober met de bekende High Tea; 

6   - Het behouden van de gemeentelijke subsidie; 

7   - Voorlichting over het stimuleren van het nalaten van legaten, erflatingen en 

       Schenkingen aan DSVZ; 

8   - Themamiddag op zondag. Deze middag “Jaren 60” is al op 31 maart gehouden;  

9   - Rembrandt als een rode draad in het 2019, museumbezoek, lezing, wandeling enz.; 

10 - Het invullen van ontstane vacatures: bestuur, redactie, theaterbezoek, fotograaf. 
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11 - Rondvraag: 

a - Als eerste neemt de voorzitter het woord. Hij constateert dat er dingen spelen in de 

vereniging. Hij is veel tijd kwijt aan het blussen van brandjes. Hij benadrukt dat we 

allemaal vrijwilligers zijn die allemaal het beste met de vereniging voor hebben. Hij 

vraagt daarom respect voor de ander te hebben.  

Er is veel tijd gestopt in het stoppen van de ruis rond de nieuwsbrief. Wij kunnen/ willen 

geen professionele nieuwsbrief maken. Vandaar het invullen van het enquêteformulier in 

de pauze. Afhankelijk van de uitkomst zullen we zien wat ons te doen staat met de 

nieuwsbrief. Uit de vergadering wordt spontaan gereageerd op het door de voorzitter 

vertelde ongemak. Er is waardering voor al het werk dat voorzitter en zijn vrouw voor de 

vereniging doen. Men wil hen hiervoor een riem onder het hart steken. De vergadering 

ondersteunt dit met een applaus.  

b - Met een ludiek gebaar (hij zet een valhelm op) geeft de voorzitter de vergadering de 

gelegenheid om vragen te stellen.  

c - Er is een vraag over legaten. DSVZ heeft (nog) geen ANBI status. Wij zijn momenteel 

bezig om deze status te verkrijgen. Het voordeel is dan dat legaten en erflatingen 

belastingtechnisch veel voordeliger uitpakken. 

d - Jan Hollander heeft foto’s, die hij gemaakt heeft tijdens de dagtocht, op de site van 

“Je bent een Zandvoorter als” gezet. Deze site is alleen via facebook te benaderen als je 

lid wordt van een facebook-groep. Er ontstaat een discussie over privacy. Sommige 

mensen willen niet dat zij op facebook te zien zijn. Jan Hollander heeft tijdens de 

dagtocht gevraagd of iemand bezwaar had tegen het publiceren van de foto’s. Er werd 

toen niet gereageerd. 

Dit punt wordt afgesloten met de mededeling dat, als men niet wenst dat foto’s van 

jezelf op facebook of elders geplaatst gaan worden, je dit vooraf duidelijk moet aangeven 

bij het bestuur en/of de fotograaf.  

e - Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

12 – Sluiting: 

In zijn slotwoord dankt de voorzitter de vergadering voor de getoonde waardering. Hij zal 

zich blijven inzetten om o.a. nieuwe bestuursleden te werven. Om 15.45 uur sluit de 

voorzitter de vergadering met een tot ziens op aanstaande donderdag bij de modeshow 

en wellicht tijdens de reis naar Duitsland. 

 

                   De Voorzitter:                                                               De Secretaris: 

 

 

 

Verslag “Uit eten” bij Beachclub Tien op 17 en 18 april 

 

Wat is het toch een feest om op het strand uit eten te gaan. 

Wij waren deze keer te gast bij Beachclub Tien. Wat een verrassing. 

De locatie, waar we altijd gastvrij ontvangen worden, was verbouwd. 

Werkelijk sfeervol en de moeite meer dan waard om er een bezoek aan te brengen. 

En over de maaltijd kan ik heel kort zijn. Zoals altijd: Top. We hadden de keus uit  

2 soorten soep - 2 hoofdgerechten en een verrukkelijk ijsje.  

Heerlijk en ze houden niet van kleine porties. 

Wat iets tegenviel was het feit dat het geen 

helder weer was, zodat wij niet van de 

zonsondergang konden genieten, maar er rust 

toch wel een zegen op de etentjes van de 

seniorenvereniging. 

Tijdens het nagerecht brak het wolkendek en 

werd het uitzicht: een plaatje. 

Nico Assendelft 
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Verslag reis Vulkaaneifel 15 t/m 19 april 

 

Mooi op tijd vertrokken wij uit Zandvoort, maandag 

15 april 2019. 

Het weer was mooi, de stemming zat er goed in, 

iedereen had het vakantiegevoel. 

De 1ste stop was in Velden aan de grens Limburg – 

Duitsland, 2 kopjes koffie of thee en een heerlijke 

Limburgse vlaai…..jammie jammie. 

In de middag kwamen wij aan in ons hotel Am Park 

in Stadtkyll, alwaar om 17.30 uur een diner was. 

Na het diner een gezellig samenzijn o.l.v. Gerard en Els en gastheer Johan. 

Dinsdag 16 april om 09.30 uur in de bus naar 

Bad Münstereifel. Een kuuroord met prachtige 

vakhuizen, leuke winkels, ”Konditoreien mit 

Küchen”, zonnig weer, kortom: GENIETEN. 

De 3de dag, 17 april, begon met nevel en 

motregen. Els was ziek en wij misten haar in de 

bus. Veel rondjes gereden, niks Ardennen, 

watervallen van Coo, Bastogne. Eerst 

Echternach in Luxemburg bezocht en daarna 

een stop in Malmedy (België) en terug naar het 

hotel.  

Na het diner een avondprogramma met onze 

eigen groep: een loterij met mooie prijzen. 

Donderdag, 18 april, bezochten wij het plaatsje Losheim. Een “schot in de roos”, want 

wat heb ik genoten van al die mooie kerstkribben, het kerstverhaal, zo mooi, zo divers 

uitgebeeld. Prachtig allemaal. 

De poppententoonstelling was ook mooi. Heel verschillend, sommige met blijde, droevige 

en ondeugende gezichtjes en zelfs een hele hoek met Afrikaanse poppen. Dus ook 100 

jaar geleden hielden de mensen van reizen en exotische landen. 

’s Avonds na het diner was er in ons hotel een bingo voor alle gasten en charmeur  

Johan- van het hotel- was bingomaster. 

Donderdag, 18 april, was de laatste 

vakantiedag. Mooi, warm lenteweer en een 

uitstapje naar de Rursee met een rondvaart. 

Weer genieten van de mooie natuur. 

Laatste stop was weer in een mooie plaats bij 

een echte watermolen en een  

uitstekend café. 

Hulde aan het bestuur. Wat een goede keuze 

hebben jullie gemaakt en Els……niet meer ziek 

worden, hoor, je kan niet gemist worden op 

een seniorentour. 

Het slotdiner was in Vijfhuizen “Groene Liede”. 

Na een vermoeiende reis (met file in Den 

Bosch) om 20.00 uur thuis in Zandvoort. 

Deelnemen was echt de moeite waard. 

 

Myrna Miller 

 

P.S.  

Ook chauffeur Stef hartelijk dank voor de mooie ritten en kundig rijden in die smalle 

straatjes.    
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Verslag “uit eten” bij de Krocht op 17 mei 

 

Over een succes gesproken. Wij waren ter afsluiting van de wintercyclus van “het uit 

eten project” zoals gewoonlijk te gast bij Theo Smit in de Krocht met meer dan honderd 

personen en een wachtlijst van meer dan 40 personen. Wat een feest. Werkelijk een TOP 

koud buffet. Noem maar op: huzarensalade, zalmsalade en waldorfsalade en echt alles 

zelf gemaakt. Dan garnalen, paling, gerookte zalm enz. En een  keur aan vleesschotels. 

En Theo heeft er een hekel wanneer zijn gasten niet voldoende krijgen. Er werden maar 

steeds nieuwe schalen gebracht. We kregen ook nog heerlijk ijs na. 

 
En dan werd dit geheel ook nog eens omlijst met een topoptreden van 2 muzikanten. 

Klasse en wat heb ik en alle andere gasten genoten van deze rasmusici: heerlijke muziek 

uit de zestiger jaren en er werd gedanst en luidkeels meegezongen. 

Ik wil het bestuur nu eens in het zonnetje zetten, want zonder hun 

inzet kunnen dit soort activiteiten niet gerealiseerd worden. 

Hulde voor uw inzet en bedankt namens alle leden van DSVZ. 

Nico Assendelft 

 

De maandagmiddag kaartclub 

Wij hebben sinds januari de kaartclub overgenomen.       

Wij zijn Henny Paap, Annie ter Wolbeek en Greet van Duijn.  

Wij hebben een club van 27 personen.  

Wij kaarten bij de Jeu de Boules club. 

Iedereen die kan kaarten, is van harte welkom. Wij kaarten niet met het 

mes op tafel, maar wel heel gezellig met een drankje en eens per maand een hapje.  

Wij nodigen iedereen uit om te komen. Graag tot 2 september                                                                                                                                            

Greet van Duijn 

 

Stadswandeling Rembrandt dinsdag 18 juni a.s. 

 

“Mee in Mokum” organiseert een unieke 

wandeling, waarin talloze aspecten van 

Rembrandt zijn leven voorbij komen.  

De wandeling duurt ± 1,5 uur en  

de kosten zijn € 10,00. 

Wij vertrekken met de trein om 9.04 uur vanaf 

station Zandvoort naar Amsterdam. 

U kunt zich opgeven bij 

Jopie van Heumen per mail: 

jopievanheumenbrozius@live.nl of  

telefonisch 06 11 59 93 20.  

Of bij Ans Vet per mail: ans.vet@casema.nl of 

telefonisch 023 888 77 90.  

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56-KM_PrKAhVJXBQKHVNBDuEQjRwIBw&url=http://oud.shot-73.nl/paginas/evenementen/klaverjassen.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNHAYz20K7TKO2gqldE7pIPvXQrxGg&ust=1455666861318070
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Dagtocht met Brouwers Tours Donderdag 18 juli  

Kersen en Brabants museum Oosterhout 

 

 LET OP: opgeven donderdag 13 juni na 09.00 uur  

We vertrekken nadat iedereen is ingestapt naar De Kersenhof in 

Raamsdonk, waar wij worden ontvangen met twee keer koffie/ 

thee met kersengebak. Daarna wordt in een gezellig ingerichte 

schuur een beeldpresentatie gegeven van bloesem tot kers.  

(Ze telen zoete zwarte kersen). Met een open treintje kan een 

rit worden gemaakt door de kersentuin; voor de liefhebbers kan ook een wandelingetje 

gemaakt worden. Dus duimen voor droog weer! Als afsluiting een kom soep  

met stokbrood en een verrassing. Heeft men hier niet genoeg aan, neem dan een 

broodje mee.  

In de winkel zijn leuke producten te koop. Deze zijn gemaakt van eigen kersen zoals 

jam, sappen, chutney en mooie cadeaupakketten. Ook kan men zich zelf trakteren op 

een ijsje. 

 

Om 13.30 vertrekken we naar Oosterhout, Brabants museum Oud 

Oosterhout.  

De ontvangst is met een drankje ( schenken geen alcohol i.v.m. 

ontbreken van vergunning) en er is een presentatie over het museum. 

Daarna kan men het museum gaan bekijken. 

 

Daarna vertrekken we naar Terheijden. In restaurant  

“De Gouden Leeuw” wordt een 3 gangen diner geserveerd. 

Groentesoep, gegaarde kipfilet met kerriesaus (apart 

geserveerd), twee seizoenen groenten, salade, appelmoes en 

frites met fritessaus. Als afsluiting wordt er vanille-ijs met 

aardbeiensaus en slagroom geserveerd. 

Meestal kan er wel voldaan worden aan een veganistisch menu. 

Dit dan wel graag doorgeven bij opgave. Eventueel te nuttigen 

drankjes, buiten het hierboven genoemde, zijn voor eigen rekening. 

 

Opstappen H.I.K. 08.30 uur – Agatha  08.35 uur – Station 08.40 uur – Vomar 08.50 uur 

- Shell 09.00 uur en daarna de Bodaan.  

De kosten van deze dagtocht zijn € 52,00 per persoon.                                                                                    

Te voldoen op rekeningnummer NL34 ABNA 0414 618 882 op naam van  

Seniorenver Zandvoort.                               

Opgeven kan vanaf donderdag 13 juni na 09.00 uur. Aanmeldingen voor die tijd worden 

niet in behandeling genomen.  

De sluitingsdatum voor aanmelden en betalen is mogelijk t/m vrijdag 05 juli. 

Annuleren kan t/m woensdag 10 juli. Daarna is de boeking definitief en kan er geen geld 

worden terug gestort.                                                                                                                                                                          

Aanmelden bij:  

Tilly per mail: thpolsma@casema.nl of per tel.: 023 571 62 65.                                                                       

Freny per mail: frenyvaneck@casema.nl of per tel.: 023 537 12 49. 

Ingeval het antwoordapparaat aan staat: duidelijk en rustig inspreken.  

Opgeven met naam, telefoonnummer, aantal personen en opstapplaats.  

Als u geen contact heeft gehad dan altijd wachten op mail of telefoontje ter bevestiging  

voordat u tot betalen overgaat. 

Men moet zich zelfstandig (evt. met rollator) kunnen verplaatsen en zelfstandig de bus in 

en uit kunnen komen. Dit in verband met de treetjes in de bus. Graag één keer opgeven. 

Doet een ander dit voor u: spreek dan goed af, zodat het eenmaal gebeurt.  

Het werkt voor ons erg verwarrend als u meerdere keren wordt opgegeven. 

Aanmelden en afmelden en verdere vragen uitsluitend bij Tilly of Freny. 

mailto:thpolsma@casema.nl
mailto:frenyvaneck@casema.nl
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Stadswandeling Hoorn woensdag 24 juli a.s. 

 

De gids vertelt over de geschiedenis van de stad en 

laat jou bijzondere dingen zien waar je normaal 

gesproken aan voorbij loopt. Ook heeft de gids veel 

leuke “wist je datjes” , die je versteld doen staan. 

Kortom: een betere manier om de stad te ontdekken 

is er niet. De wandeling duurt ± 1,5 uur en de kosten 

zijn € 10,00. 

Wij vertrekken met de trein om 9.04 uur vanaf 

station Zandvoort naar Hoorn. 

U kunt zich opgeven bij: Jopie van Heumen per mail: 

jopievanheumenbrozius@live.nl of telefonisch 06 11 59 93 20.  

Of bij Ans Vet per mail: ans.vet@casema.nl of telefonisch 023 888 77 90.  

 

Kent u de ZandvoortPas? 

 

Als u in het bezit bent van de 

ZandvoortPas kunt u gebruik 

maken van diverse kortingen.  

 

In Zandvoort zijn dat kortingen bij Circuit Zandvoort, het Zandvoorts Museum, glaskunst 

Ellen Kuijl, Stichting Pluspunt, de bibliotheek en de Waterleidingduinen. Ook kunt u dan 

gratis een nieuwe ID-kaart aanvragen. Met de ZandvoortPas is het gemakkelijk om 

andere minimaregelingen aan te vragen. De ZandvoortPas maakt het ook mogelijk om 

deel te nemen aan de gemeentelijke zorgpolis.  

 

De Zandvoort Pas is gratis en is er voor mensen met een laag inkomen. Mensen die 

gebruik maken van bepaalde regelingen ontvangen de ZandvoortPas automatisch (denk 

aan: bijstandsuitkering, aanvulling AOW/ AIO, schuldsanering of schuldenregeling).  

Als u de ZandvoortPas niet automatisch ontvangt en deze wel wilt ontvangen, dan kunt u 

deze zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de ZandvoortPas moet uw 

inkomen onder een bepaalde drempel blijven. 

Voor inwoners die de AOW-leeftijd hebben bereikt gelden de volgende inkomensgrenzen: 

 

 netto maandinkomen 

zonder vakantiegeld 

bruto jaarinkomen 2018 

met vakantiegeld; bedrag 

voor 2019 wordt nog 

bekend gemaakt 

gehuwden / 

samenwonenden 

€1.783 €23.706 

alleenstaand €1.309 €17.718 

alleenstaand ouder €1.347 €18.234 

 

Heeft u vermogen, ook daarvoor gelden grenzen. Bij het aanvragen van de ZandvoortPas 

geldt dat u kunt aanvragen als uw vermogen onder de volgende grenzen is: 

gehuwden / samenwonenden €12.240 

alleenstaand    €  6.120 

alleenstaand ouder   €12.240 

 

Deze informatie en meer kunt u vinden op de website van de gemeente Zandvoort: 

www.zandvoort.nl/producten-en-diensten-op-alfabet/zandvoortpas/ 

Hier kunt u ook een aanvraagformulier vinden. 

 

Wilt u liever persoonlijk contact voor uw vragen of hulp bij de aanvraag? Komt u dan 

naar het spreekuur van het Sociaal Wijkteam Zandvoort.  

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Het theezakje-moment in de Locomotief  
 

Senioren met een lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid komen elke 

dinsdagochtend samen in De Blauwe Tram om met elkaar activiteiten te 

ondernemen zoals spelletjes, muziek maken, beweging of een idee van 

bezoekers zelf. Gezellig kletsen bij de koffie/ thee hoort er natuurlijk ook bij. 

Het "theezakje-moment" is al een bekend begrip hier. Vragen als "geloof je in 

liefde op het eerste gezicht?"  of  "wat at je het liefste als kind?’" worden 

voorgelezen vanaf een theezakje en zo ontstaan bijzondere gesprekken.  

Wilt u ook een keer meedoen met de Locomotief in De Blauwe Tram, kom dan 

op dinsdagochtend 10.00 uur gewoon eens langs: de koffie staat altijd klaar, 

de eerste keer meedoen is gratis!  

 

Binnenkort start er ook een Locomotief op vrijdagmiddag, hier zoeken we nog 

vrijwilligers en deelnemers voor! 

Meer informatie: Shirley Parrée: s.parree@pluspuntzandvoort.nl of 06 44 68 31 10 

Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1, Zandvoort 

 

Lekker Lang Wonen in Zandvoort 

 

Op maandag 1 juli vanaf 14.00 uur organiseert Pluspunt 

weer de jaarlijkse "Lekker Lang Wonen in Zandvoort markt" 

in het wijksteunpunt De Blauwe Tram.  

Hoe kunt u lang en prettig blijven wonen en wat kunnen we 

daar samen aan doen?  

 

Verschillende partijen en organisaties zijn aanwezig en vertellen wat zij te bieden 

hebben. Welke oplossingen voor welke problemen zien we? We gaan met elkaar in 

gesprek en er is veel informatie over de mogelijkheden. Ook wanneer u in 2030 pas te 

maken krijgt met langer zelfstandig wonen is het nu al goed om hierover na te denken en 

om u voor te bereiden op de mogelijkheden. Er zijn organisaties aanwezig met praktische 

middelen zoals de Zorgoutlet Amsterdam, Servicepaspoort en IJzerwinkel Zantvoort.  

 

Zes weken voorafgaand aan de markt worden in de Zandvoortse Courant de 

onderwerpen besproken van alle mogelijkheden die Zandvoort biedt rondom  

“Lekker Lang Wonen”. 

De markt begint om 14.00 uur en wordt geopend door wethouder Gert-Jan Bluijs.  

Het eerste uur is een gezamenlijk gedeelte.  

We hopen u allen te ontmoeten op maandag 1 juli in wijksteunpunt de Blauwe Tram. 

 

Zomeruitjes bij Pluspunt 

Ook dit jaar is er weer een heel scala aan 

“zomeractiviteiten” voor senioren bij Pluspunt. 

Omdat er in de zomermaanden vaak minder te 

doen is, is er bij Pluspunt juist extra veel activiteit: 

onder het motto “vervelen in de zomer hoeft niet” 

wordt er van alles georganiseerd. Dit jaar voor het 

eerst in samenwerking met het Oranje Fonds 

waardoor de kalender aardig uitgebreid is. De 

activiteiten vinden zowel in Pluspunt in Zandvoort 

Noord als in Wijksteunpunt De Blauwe Tram in 

Zandvoort Centrum plaats met af en toe een 

uitstapje buiten het dorp. 

De zomerkalender kunt u ophalen bij de balie van 

beide locaties of downloaden op de website(s): 

www.pluspuntzandvoort.nl of www.wijksteunpunt-deblauwetram.nl 

mailto:s.parree@pluspuntzandvoort.nl
http://www.pluspuntzandvoort.nl/
http://www.wijksteunpunt-deblauwetram.nl/
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Cinema Nostalgie presenteert: Tea with the Dames 

 

Op 4 juni 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor Tea with 

the Dames, met o.a. Maggie Smith en Judi Dench. 

 

 

 

Zestig jaar geleden ging er een aardverschuiving door het 

Britse culturele establishment. Net zoals in de muziek en 

mode beleefde de theaterwereld een explosie van 

creativiteit en talent. Het effect ervan is tot op de dag 

van  

vandaag voelbaar. Cruciaal voor de creatieve en sociale 

veranderingen was een groep jonge actrices, onder 

anderen Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright en 

Maggie Smith. Allen zijn inmiddels geridderd tot Dame 

voor  

hun belangrijke bijdragen aan het acteursvak. 

 

 

 

 

 

Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13.00 uur. De film begint 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. Gastvrouwen zijn aanwezig om u te helpen bij 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: in de maand juli is er geen cinema nostalgie i.v.m. de zomervakantie 
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Diney Costeloe 

Familie op de vlucht 

Duitsland, 1937: als Kurt en Ruth Friedman gescheiden worden, 

staat Ruth alleen voor de zorg van hun vier kinderen in een land 

waar het voor hen steeds onveiliger wordt. Beiden doen er alles 

aan het gezin te herenigen. Maar waar zijn ze nog veilig? En wie 

kunnen ze nog vertrouwen? 

Een ontroerend verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Ibrahim 

De eerste krokus 

In 1837 moet een slavin haar babyzoontje verlaten om te gaan 

zorgen voor het pasgeboren dochtertje van haar meesteres. 

Ondanks het verdriet om haar zoontje gaat ze van het meisje 

houden en groeit er een speciale band tussen de twee. 

Een schitterende roman over racisme en liefde. 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Rous 

De tweeling van Summerbourne 

Een jonge vrouw gaat 25 jaar na haar geboorte en die van haar 

tweelingbroer op zoek naar de au-pair, die meer zou weten over 

hun overleden moeder. Haar moeder stierf vlak na hun 

geboorte.  

In het landhuis van haar familie komt ze een foto tegen van net 

na de geboorte van de tweeling. Haar moeder staat erop met 

maar één baby. 

Mysterieus en spannend. 

 

 

 

 

Taalspreekuur 

Als u vragen heeft over Nederlandse les, cursussen en vrijwilligers die u kunnen helpen. 

Elke vrijdag | 10.00 – 12.00 uur | Gratis | de Bibliotheek Zandvoort 

 

Mediaspreekuur 

Als u vragen heeft over uw tablet, e-reader, laptop of mobieltje. 

Elke vrijdag | 11.00 – 13.00 uur | Gratis | de Bibliotheek Zandvoort 


