Nieuwsbrief
Augustus 2019
Beste leden,
De zomer kabbelt voort. Ik hoop dat er nog wat mooie weken aan komen.
U kijkt natuurlijk al uit naar deze nieuwsbrief, die het begin aankondigt
van weer een nieuw seizoen DSVZ.
Als u denkt, dat wij intussen stil hebben gezeten dan heeft u het mis, want
er stonden nogal wat punten op de agenda, die de nodige aanpak vereisten.
Het belangrijkste punt was wel, dat wij aan het begin stonden om onze
subsidie voor de komende jaren weer binnen te slepen en dat was voorwaar
geen gemakkelijks klus.
Voor een aanvraag is men overgegaan naar een nieuw systeem en wel, dat
al de daarvoor in aanmerking komende organisaties bij elkaar werden
geroepen om hun beleid te presenteren, waarna een gezamenlijke aanvraag
naar de gemeente zal worden gezonden en dan zal worden bekeken of men
voor subsidie in aanmerking komt.
Het bestuur diende daarvoor bij diverse bijeenkomsten aanwezig te zijn, wat
nogal wat tijd in beslag heeft genomen.
De laatste bijeenkomst is net achter de rug en zoals het er nu naar uitziet
komt onze vereniging voor de komende 4 jaren weer in aanmerking voor een
subsidie.
Dan valt er wel een last van onze schouders, want dat betekent dat wij weer
van alles kunnen gaan organiseren.
Bovendien zijn wij bezig geweest om een andere locatie te vinden voor de
afdeling klaverjassen. Dit i.v.m. klachten over het geluid.
Dit is helaas niet gelukt en dat had meerdere redenen. Die waren alleen maar
ongunstiger geworden voor de klaverjassers.
Ook zijn wij bezig geweest met de veranderingen voor onze afdeling
zwemmen. Dit is nog in onderzoek.
De nieuwsbrief hield ons eveneens bezig, want er gaat redactioneel wat
veranderen.
Onze voelhorens hebben wij ook uitgestoken om ons bestuur te versterken en
dat heeft nog geen resultaat opgeleverd, behalve dan redactioneel.
Ook een volgende 5-daagse reis moet worden voorbereid. Hierbij kwam het
circuit om de hoek kijken, want er moest rekening gehouden worden met de
Grand Prix 2020. We hebben in ieder geval weer een optie genomen op een
volgende reis. U leest daarover meer in de nieuwsbrief van september.
Dus wij zitten als bestuur niet stil.
Ik wens u 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. (verdere info: zie blz. 6)
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 liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Secretariaat: secretariaat@seniorenvereniging-zandvoort.nl, telefoon 06 44 74 06 53
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
Sluitingsdatum kopij nieuwsbrief september 2019:
maandag 19 augustus a.s.
De nieuwsbrief over september 2019 wordt bezorgd van
vrijdag 30 augustus tot en met maandag 2 september a.s.
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Bestuur
Gerard Kuijper
Ferko van Ancum
Ton van Waarde
Jan Wassenaar
Els Kuijper
Mieke Kluitenburg
Vacature
Yvonne Janse

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

e-mail
voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl

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 G. Brand – Becking, mevrouw A. Saarberg,
de heer A. Schuiten en mevrouw E. Schuiten.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
Agenda:
Woensdag 21 augustus

Stadswandeling Gouda

1 t/m 7 september
Dinsdag 10 september
Vrijdag 8 november

7-daagse busreis
Middag met Spaans tintje
De Hedi’s

9.04 uur treinstation
Zandvoort
Wenen en Wienerwald
14.30-16.30 uur De Krocht
Middag in De Krocht

Gezocht
Onze vereniging bestaat nog maar 7 jaar
en al die tijd hebben wij alles zonder eigen
opslagruimte en kantoor kunnen regelen.
Al enige tijd zijn wij op zoek naar een
opslagruimte van ongeveer 10 m².
Helaas hebben gesprekken met de
gemeente Zandvoort tot op heden niet tot
het gewenste resultaat geleid. Daarom
doen wij een beroep op onze leden. Weet u
of heeft u een bij voorkeur afgesloten
ruimte beschikbaar waar wij 24/7 terecht
kunnen?
U kunt contact opnemen met Gerard
Kuijper, telefoonnummer 023 571 82 05
van maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 11.00 uur of per mail: voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Verslag Vijf daagse busvakantie naar Stadtkyll in de Vulkaan Eifel
Maandag 15 april jl. vertrokken wij vanuit Zandvoort voor de reis naar Stadtkyll in de
Duitse Vulkaaneifel.
Na een heerlijke reis door een goed rijdende chauffeur was de aankomst om 14.30 uur
bij ons hotel. Wij werden ontvangen met koffie en koek. Daarna werden de kamersleutels
uitgedeeld. Nog nooit zo’n grote kamer gekregen. Ook voor 1 persoon.
Wij hadden all-in, dus de glazen konden worden gevuld. Na het buffet was er een
optreden van een zanger.
Dinsdag 16 april
’s Morgens vrij en degene die wilde, kon
mee met de ochtendwandeling. Na de lunch
gingen wij met de bus naar Bad Münstereifel
met veel winkels en terrasjes. Mooie
stadspoorten en een lange stadsmuur.
’s Avonds vrije avond, zodat een aantal
leden hebben gekeken op de I-pad naar
Juventus- Ajax. Het eindigde met veel
gejoel. Na de overwinning nog een drankje
en daarna naar bed
Woensdag 17 april
Vandaag staat Luxemburg op het programma.
We vertrokken helaas met regen, maar na een
klein half uur stopte de regen.
Een prachtige natuurtocht met veel bochten.
In Echternach konden we heerlijk slenteren door
de stad. Fijne terrasjes en leuke winkels.
Via Malmedy terug naar ons hotel.
‘s Avonds een loterij met veel prijsjes.

Donderdag 18 april
Een halve dag excursie naar Rurberg.
Wederom een prachtige rit. In Rurberg waren
we ingestapt voor een tocht over de Rursee.
Heerlijk gevaren.
Na het diner was er door de hotelleiding een
bingoavond georganiseerd.

Vrijdag 19 april
Afscheid van Stadtkyll. Vol goede moed huiswaarts. Helaas leek het er op dat iedereen
onze kant op ging. Overvolle wegen, lange files. Toen heeft de chauffeur maar een
sluiproute geprobeerd, maar die weg stond ook vol met auto’s. Voor mijn gevoel hebben
we heel Den Bosch gezien. Uiteindelijk, na een lange
busrit, aangekomen in Vijfhuizen voor het
afscheidsdiner. Na Gerard, Els en de chauffeur te
hebben bedankt, kwam er een einde aan een heerlijke
5- daagse reis.
Inge
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Verslag Rembrandt Stadswandeling 18 juni “Mee in MOKUM”
We schrijven dinsdag 18 juni, het mooiste weer denkbaar en met een groepje van elf
met de trein van 9.04 uur naar Amsterdam. In aanvang was het nog een stad die
ontwaakt en overal nog lekker rustig.
Op naar het terras van Blauwe Brug alwaar alle koffiespecialiteiten voorbij kwamen.
Op naar Cees, onze Gildegids voor vandaag. Het werd een echte Rembrandt wandeling,
langs alle panden en adressen
van betekenis met alle
bijzonderheden en anekdotes van
toen. Rembrandt liep als een
rode draad door onze wandeling
en voor diegenen die ook zijn
mee geweest naar het
Rijksmuseum en de Rembrandt
tentoonstelling in het
Amsterdams stadsarchief kunnen
zich al een beetje Rembrandt
kenner noemen.
Aan alles komt een eind, maar
we konden niet beter afsluiten,
dan met een heerlijke
gezamenlijke lunch op het
gereserveerde Blauwe Brug terras.
Ans en Jopie bedankt, het was weer prima geregeld.
Ferko
Verslag van de dagtocht 6 juni
Nadat ieder is ingestapt, reden we door het mooie
Noord- Hollandse Landschap naar Tuitjenhorn voor
een bezoek aan het Van Blanckendaell Park.
Dierenpark met dieren vanuit de gehele wereld en
een prachtige savanne . Helaas was deze te drassig
en moesten deze dieren zich ophouden voor hun
nachtverblijven.
Ook bevond zich op het terrein de Molen van Piet.
We hadden de beschikking over twee golfkarretjes
waar, na enige aarzeling, gretig gebruik van is
gemaakt en de bestuurder( tevens gids) gaf een
uitleg over de dieren van het park. Achter het
restaurant bevond zich een museum over het
dorpsleven van vroeger met de burgemeester, notaris
met klerk en de dokter achter zijn bureau in vol
ornaat en een schoolbank met leerling. Ik stapte
terug in mijn kindertijd. Ook waren er land- en
tuinbouwwerktuigen van vroeger te bewonderen.
Na het bezoek aan het park reden we vanaf
Camperduin door het prachtige duingebied dwars
door Bergen naar Bergen aan Zee. De afsluiting was
bij Hotel Meijer voor een verrukkelijk culinair diner.
Volgens de berichten was het weer een zeer
geslaagde dagtocht waar het weer ook zijn steentje
aan heeft bijgedragen.
Tilly Polsma
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Vacature
Het bestuur is op zoek naar versterking. Wij zijn op zoek
naar een 2e penningmeester/ algemeen bestuurslid.
Wij zoeken iemand die onze penningmeester bij afwezigheid
kan vervangen en samen met hem o.a. het financiële
jaarverslag kan opstellen, maar ook iemand die van
aanpakken weet en bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.
Bent u degene die wij zoeken ? Neem dan contact op met
voorzitter Gerard Kuijper, telefoonnummer 023 571 82 05
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur,
of per e-mail: voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Klaverjassen
Op maandag 2 september start het nieuwe klaverjas seizoen.
De afgelopen tijd is er gekeken naar een nieuwe locatie, echter hierdoor zullen de kosten
vele malen hoger worden en het bestuur heeft besloten dat dit geen gewenste situatie is.
U bent net als vorig seizoen van harte welkom in de kantine van de
Jeu de Boulesvereniging, Thomsonstraat 3 in Zandvoort.
Er wordt om 13.00 uur begonnen en meestal is de middag om 16.30 uur ten einde.
De dames Henny Paap, Greet van Duijn en Annie ter Wolbeek zullen met enthousiasme
de middagen organiseren. Voor
aanmelden en of informatie kunt
u bellen met Henny Paap op
telefoonnummer
023 571 32 76. Komt u ook ?
De klaverjasdames
op de foto van links naar rechts:
Greet van Duijn,
Henny Paap en
Annie ter Wolbeek.

Stadswandeling Gouda met gids 21 augustus
Het stadhuis van Gouda is wereldberoemd, maar Gouda
heeft veel meer te bieden.
De historische binnenstad telt 300 monumenten.
Het stratenplan is sinds de middeleeuwen bijna
onveranderlijk gebleven en ook oude grachtjes zijn nog
volop aanwezig.
Uiteraard zal worden stilgestaan bij beroemde producten
zoals kaasplateel en stroopwafels.
De kosten zijn € 7,50.
Wij vertrekken om 9.04 uur vanaf station Zandvoort.
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.
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Gezellige middag met Spaans tintje
Op dinsdag 10 september van 14.00– 16.30 uur organiseert
de evenementencommissie een gezellig samenzijn met een
Spaans tintje in De Krocht.
Zaal open: 13.30 uur.
Spaanse tapas en een heerlijk Spaans drankje horen daarbij!
Het geheel wordt omlijst met sfeervolle Spaanse muziek, verzorgd door Fred Kroonsberg.
Bijdrage: € 7.50.
U kunt vanaf 8 tot 31 augustus mailen of bellen naar Olga Poots, e-mail
o.poots@kpnplanet.nl of telefoon 023 574 97 89. Indien het antwoordapparaat aanstaat,
rustig naam en telefoonnummer inspreken en u wordt zeker teruggebeld.
Doe daarna uw betaling, te voldoen op bankrekeningnummer
NL60INGB0007463963 t.n.v. Seniorenvereniging Zandvoort.
De evenementencommissie
Zomerexpositie in de Agathakerk
Hoog bezoek!
In 1884 verbleef de toen al tot de verbeelding
sprekende Keizerin Elisabeth van Oostenrijk,
Sisi, zes weken in Nederland.
Doel van haar bezoek was een behandeling
tegen heup- en voetklachten te ondergaan bij
de beroemde Amsterdamse society arts
dr. J.G. Metzger.
In 1885 volgde een tweede verblijf in
Nederland van vijf weken.
Nooit eerder en nooit later is een zo hoge
buitenlandse vorst zolang in Nederland
geweest.
Deze interessante tentoonstelling is in de
Agathakerk te zien tot
15 september op:
Woensdag en zaterdag van 14.00-16.00 uur
en op zondag van 11.30-14.00 uur

De Hedi’s International op vrijdagmiddag 8 november
Noteer alvast in uw agenda ! Op vrijdagmiddag 8
november treden de Hedi’s International uitsluitend voor
leden van DSVZ op in theater De Krocht. De Hedi’s
bestaan uit entertainers Dick Hoezee en Henk Jansen.
Het belooft een hele leuke middag te worden. Het is de
laatste voorstelling van ras entertainer Dick Hoezee. In
onze volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen, onder
andere vanaf wanneer en hoe u zich kunt aanmelden.
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Rijbewijs verlengen bij 75 jaar
Wordt u 75 jaar en heeft u nog uw rijbewijs?
Dan is het verstandig om op tijd uw rijbewijs
te laten verlengen. Allereerst dient u een
uittreksel uit de Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
te kopen. Dit kan op het gemeentehuis. Ten
tweede dient u, ook op het gemeentehuis,
een “Eigen verklaring” te kopen.
Deze “Eigen verklaring” is een formulier met
vragen over uw lichamelijke en geestelijke
gesteldheid, zoals uw bloeddruk en of u een
oogoperatie heeft gehad. Deze verklaring
kunt u eventueel ook kopen bij een rijschool
of het CBR
(Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).
U dient medisch gekeurd te worden, hiervoor kunt u contact opnemen met uw huisarts;
uw huisarts kan u doorverwijzen naar een onafhankelijke collega.
Om de vertrouwensband niet te verstoren, keuren de meeste artsen geen eigen
patiënten. U dient de door u ingevulde “Eigen verklaring” mee te nemen naar de keuring,
omdat de arts ook een deel van deze verklaring dient in te vullen.
Vervolgens stuurt u het uittreksel GBA samen met de ingevulde “Eigen verklaring” met
daaraan gekoppeld een “Geneeskundig verslag” van de keuringsarts naar het CBR.
Op basis van de “Eigen verklaring” en het “Geneeskundig verslag” beslist de medisch
adviseur van het CBR of u nog auto kunt rijden. Wanneer de uitslag positief is, ontvangt
u een “Verklaring van geschiktheid” (ook wel “Geneeskundige verklaring” genoemd).
Met de “Verklaring van geschiktheid” gaat u weer naar het gemeentehuis, waar u uw
rijbewijs kunt laten verlengen.
Let op ! De bovenstaande procedure kan ongeveer 6 tot 9 maanden duren;
wij raden u aan om op tijd te beginnen.

Bezorging nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief komt meestal uit op een vrijdag.
Onze bezorgers en bezorgsters hebben tot de dinsdag erna de tijd
om de nieuwsbrief bij u te brengen. Heeft u de nieuwsbrief op
dinsdag nog niet ontvangen dan kunt u contact opnemen met
Gerard en Els Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05.
Verhuizing doorgeven
Gaat u verhuizen, geef dit dan door aan de ledenadministratie.
Dit kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 uur en 11.00 uur op telefoonnummer 023 571 82 05 of per e-mail
ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Koken voor mannen
Vanaf dinsdag 15 oktober van 16.00 – 19.00 uur.
Onder begeleiding van chef Fred Paap biedt deze
cursus 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? Meld u dan aan en doe mee!
De kosten bedragen € 65,00 inclusief de maaltijd, een drankje
en een kopje koffie of thee na.
Plezier, gezelligheid en lekker eten gegarandeerd!
Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij Astrid Zoetmulder.
A.Zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl
Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55, Zandvoort Noord.
Digitaal Spreekuur
Op het spreekuur kunt u geholpen worden met alle vragen,
die u tegenkomt bij het gebruik van PC, laptop, tablet, iPad
of smartphone. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om u
individueel te helpen. Elk spreekuur begint met een korte
presentatie rond een specifiek thema.
3 september: Wat is een browser?
1 oktober: Sociale media
5 november: De Cloud
3 december: Medische communicatie
Het spreekuur is elke 1e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Deelname is gratis. Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55, Zandvoort Noord.
Voel je weer fit Senioren
In een ontspannen sfeer doet u simpele ademhalingsoefeningen met rustige
bewegingen. Hierdoor versterken uw spieren en wordt het lichaam los en
flexibel.
Inez Folkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport &
ontspanningsvormen, zoals reiki en yoga, en begeleidt u naar een soepeler
lichaam en ontspannen geest. Deze les is voor senioren. Meedoen is mogelijk als
u zonder hulp weer van de grond kunt opstaan.
Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk.
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.00 uur;
€ 2,50 per keer inclusief koffie/thee na afloop;
bij deelname 2x per week € 4,00 per week.
Vooraf aanmelden is niet nodig; loop gewoon binnen, u bent van harte welkom.
Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort Centrum.
Vermijd vallen, blijf vitaal
In 5 lessen leert u hoe u het risico op een val kunt verminderen. Voor alle senioren reden
genoeg om mee te doen! Naast beweging en oefeningen krijgt u praktische tips waarmee
u meteen zelf aan de slag kunt. Deze cursus is
door Pluspunt in samenwerking met
fysiotherapeuten van Kennemerhart speciaal
ontwikkeld voor Zandvoort.
De lessen vinden plaats op:
dinsdagmiddag 8 oktober t/m 5 november van
13.30 tot 14.30 uur in de Blauwe Tram.
De cursus kost € 17,50. Voor aanmelding en
informatie kunt u contact opnemen met
Astrid Zoetmulder A.Zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl 023 574 03 30.
Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort Centrum.
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Mechtild Borrmann
Over de grens
In het naoorlogse Duitsland neemt een jong meisje de zorg voor het
gezin op zich, maar kan niet voorkomen dat haar broers in een
weeshuis terechtkomen, waar zij mishandeld worden.
Twintig jaar later wordt zij beschuldigd van moord op de
aanstichters van het kinderleed.
Een zeer spannend en aangrijpend oorlogsverhaal.

Jenny Colgan
De kleine bakkerij aan het strand
Na een faillissement en het eindigen van haar relatie verhuist een
jonge vrouw tijdelijk naar een rustiek dorp voor de kust van
Cornwall. Daar geeft ze haar leven weer een nieuwe richting. Ze
begint met het bakken van broden als vrijetijdsbesteding, maar dat
groeit al snel uit tot meer dan een hobby. Ook leert ze een nieuwe
liefde kennen. Heerlijk boek om mee op vakantie te nemen.

Joanne Harris
De aardbeiendief
In een klein Frans dorp zijn grote veranderingen op komst voor
Vianne, die een chocolaterie runt. Ze heeft magische krachten, maar
zelfs daarmee kan ze niet voorkomen dat haar rustige leven
verstoord wordt. Bestsellerauteur Joanne Harris duikt, na haar
eerdere roman Chocolat, wederom in het leven van Vianne Rocher
en haar dochter Rosette. Wie van Chocolat heeft genoten zal ook
zeker veel leesplezier aan deze roman beleven.

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
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