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Nieuwsbrief  

Februari 2020 
 

 

Geachte leden, 

 

Op donderdag 9 januari hebben wij in De Krocht onze 

nieuwjaarsreceptie gehouden. 

Ik heb daar mijn nieuwjaarstoespraak gehouden. 

Hieronder volgt de ingekorte versie. 

 

Het afgelopen jaar is een florissant jaar geweest. U heeft alles kunnen lezen in onze 

nieuwsbrieven. Natuurlijk zijn er altijd zaken die niet vlekkeloos verlopen maar u moet 

zich wel bedenken, wij zijn een vereniging met alleen maar vrijwilligers. Deze mensen 

doen het “werk” belangeloos voor u.  

Ik ben trots op onze vereniging, die in een betrekkelijk korte tijd zo bloeiend is 

geworden. In 2019 zijn wij weer gegroeid in ledenaantal en niet alleen met leden uit 

Zandvoort. Kennelijk hebben wij een aantrekkingskracht buiten Zandvoort en mond tot 

mond reclame werkt ook goed. Natuurlijk is er binnen onze vereniging veel verloop, 

daar zijn diverse oorzaken voor te vinden. We blijven natuurlijk een 

seniorenvereniging. 

 

Dit jaar heeft een mooi getal 2020 én het is een schrikkeljaar, we hebben een dag 

langer om er weer een mooi jaar van te maken. 

Onze jaarkalender is weer opgesteld en daaruit blijkt dat er weer van alles door de 

diverse comités en het bestuur georganiseerd zal worden. Wij rekenen op een grote 

opkomst bij de diverse activiteiten en evenementen. 

 

2020 staat dit jaar in het teken van de Formule 1, dit zal de nodige beroering in ons 

dorp geven. Ik hoop op een prachtige belevenis en vooral een mooi feest voor 

Zandvoort.  

De dag na de Formule 1 is op 4 mei alweer de 75ste nationale herdenking, gevolgd door 

Bevrijdingsdag op 5 mei. Wellicht zijn er dit jaar extra feestelijkheden. 

Wij bedanken de gemeente Zandvoort en de Ruusscher Stichting voor de 

ondersteuning voor dit komende jaar, zodat wij de activiteiten kunnen blijven 

organiseren. 

 

Dit jaar zullen wij trachten de ANBI-status te verkrijgen. Als dit lukt dan is het voor de 

leden mogelijk om onze vereniging te ondersteunen met een schenking, welke 

aftrekbaar is bij de belasting. U gaat hier meer over lezen. 

Ons bestuur en de vrijwilligers zullen dit jaar weer hun best doen om het voor u zo 

gezellig mogelijk te maken en u te informeren over diverse zaken die voor u ouderen 

van belang zijn. 

 

Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken. 

 

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 in Zandvoort,  

€ 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 Boulesvereniging, Thomsonstraat 3 te Zandvoort. 

Voor informatie: Henny Paap, 023 571 32 76 

 

 

 

Zwemmen 

Op maandag vanaf 10:00 uur in het zwembad van CenterParcs 

Zandvoort.   

Voor informatie: Jan Wassenaar 023 571 28 61 of 06 46 07 57 30. 

 Nordic Walking 

Op dinsdag om 11:15 uur onder leiding van Marike Kramer, een 

gecertificeerde vakkracht. Betaling per periode, circa € 3,50 per 

keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan. 

Voor informatie: Jan Wassenaar 023 571 28 61 of 06 46 07 57 30 

 

 

 

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 6 310 of 06 83 92 10 46 

of via de mail liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Secretariaat: secretaris@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 

 

De sluitingsdatum kopij nieuwsbrief maart 2020: maandag 17 februari 

De nieuwsbrief maart 2020 wordt bezorgd tussen vrijdag 28 februari  

en maandag 2 maart 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Bestuur Functie  e-mail 

Gerard Kuijper  Voorzitter voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Ferko van Ancum Vicevoorzitter  

Ton van Waarde   Secretaris secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Jan Wassenaar Penningmeester penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Bestuurslid /  

2e penningmeester 

 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Mieke Kluitenburg  Algemeen bestuurslid liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

Dinsdag 4 februari Cinema Nostalgie 13:00 uur Circus Zandvoort 

Woensdag 12 februari Museum Corrie Ten Boom  13.00 uur Haarlem, zie pagina 5 

Donderdag 13 februari Museum Corrie Ten Boom  11.30 uur Haarlem, zie pagina 5 

Dinsdag 18 februari  Bingo  13.30 uur De Krocht 

Woensdag 19 februari Uit eten restaurant Zaras vanaf 17:00 uur  
Donderdag 20 februari Uit eten restaurant Zaras Vanaf 17.00 uur 

Vijfdaagsereis 25/29 mei  Willebadessen Diverse opstapplaatsen 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

 

De heer E.J.J. Busscher,  

mevrouw M.L.M. Busscher – Lemmens,  

mevrouw M. Dorissen, de heer D. Hoezee,  

mevrouw I. van Huizen, mevrouw A.C.M. Menks – Buijs, 

mevrouw A. Pot, en mevrouw I.Y. Retra – Schuuring. 

 

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

  

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 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Cinema Nostalgie presenteert: MI VIDA 

 

Op dinsdag 4 februari 2020 opent Cinema Nostalgie vanaf 

13:00 uur weer haar deuren voor MI VIDA. Kapster Lou (63) 

uit Schiedam koestert een heimelijke droom. Ze zou wel in 

Spanje willen wonen. Maar dat gaat niet met de zorg voor 

haar kinderen en kleinkinderen. Een stukje van de taart dan 

maar: Een cursus Spaans in Cádiz. Ver weg van alles wat ze 

kent. In een kinderbed bij een gastgezin, tussen 

feestvierende studenten. Wat had ze eigenlijk gedacht? Toch 

begint ze zich thuis te voelen in de gastvrije stad aan zee. Ze 

vindt een nieuwe kamer en sluit vriendschap met haar 

lerares Spaans, Andrea, die haar aanmoedigt haar droom 

waar te maken en een kapsalon in Cádiz te openen. Maar 

dan staat haar zwangere dochter Barbara ineens 

onaangekondigd op de stoep. Zij vindt Lou’s verhuisplannen 

‘belachelijk’ en ‘egocentrisch’. Haar moeder hoort in 

Schiedam, bij haar kinderen en kleinkinderen. En ook zoon 

Ronny, die in een scheiding ligt, voelt zich verraden als hij 

hoort dat zijn moeder ver van huis een nieuw leven wil gaan opbouwen. Op haar leeftijd kan ze 

toch niet zomaar aan iets nieuws beginnen? Lou staat voor een dilemma, kiest ze voor haar 

eigen leven, of dat van haar familie? Mi Vida is een film over het realiseren van je dromen en 

over de verwachtingen die we hebben van ons leven, onze toekomst en onze vriendschappen. 

En over de bereidheid en durf van een dappere, drieënzestigjarige vrouw om die verwachtingen 

en dromen waar te maken.  

 

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: 023 571 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. 

 

 

Heeft u al een ZandvoortPas ? 

 

Woont u in Zandvoort en heeft u een laag 

inkomen ? 

De ZandvoortPas is gratis voor inwoners met een 

laag inkomen. Meer weten ? 

Op de website www.zandvoort.nl /laag-inkomen 

vindt u meer informatie en kunt u kijken of u in 

aanmerking komt. 

 

Wat zijn de voordelen ? 

Met de ZandvoortPas kunt u eenvoudig 

regelingen aanvragen zoals: 

Gratis ID kaart, gratis bibliotheekpas en sport- en cultuurvoorzieningen.  

 

Ook onze vereniging is al enige tijd in gesprek met de gemeente Zandvoort en Haarlem omtrent 

de ZandvoortPas. Heeft u al een ZandvoortPas, laat dit dan weten aan onze ledenadministrateur  

Els Kuijper, zij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 023 – 571 82 05 van maandag tot 

en met vrijdag tussen 09:00 en 11:00 uur, bij afwezigheid staat er een antwoordapparaat aan 

of per mail: ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Museumbezoek op woensdag 12 en donderdag 13 februari naar het Corrie Ten Boom 

huis gevestigd in Haarlem 

 

Het adres is Barteljorisstraat 19.  

Ingang van het museum is in de Schoutensteeg. 

Uitgebreide informatie vindt u op de site 

www.corrietenboom.com. 

U krijgt een Nederlandstalige rondleiding van een uur. 

Woensdag 12 februari kunnen we met 20 personen terecht 

om 13:00 uur. 

Donderdag 13 februari was de enige rondleiding om 11:30 

uur nog vrij ook voor 20 personen. 

De Barteljoresstraat ligt midden in de stad. U kunt er 

komen met bus 80 uitstappen Tempelierstraat. Bus 81 

uitstappen laatste halte op de Zijlweg. Met de trein lopen 

via de Kruisstraat naar de Barteljoresstraat. 

Zorg dat u op tijd bent ! 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit bezoek. 

Gaat u mee dan deze keer opgeven. Per e-mail: 

penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Of via mijn vaste telefoon 023 571 28 61 

Ik moet namelijk exact noteren wie en wanneer er mee 

gaat. 

 

Fijn dat we dit unieke museum zo dicht in de buurt hebben. 

Vanuit de hele wereld bezoekt men dit museum boven de klokkenwinkel. 

Groeten, 

Jan Wassenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingo dinsdag 18 februari 2020 

 

De eerste bingo van 2020 organiseren 

wij op dinsdag 18 februari in Theater De Krocht.  

Wij beginnen om 13:30 uur !  

De zaal van De Krocht gaat om 13:00 uur open.  

Zoals u gewend bent zijn er twee bingo rondes met aansluitend een loterij. 

Wij verwachten dat deze middag om 16:30 uur ten einde is. 

U kunt zich vanaf dinsdag 28 januari tot en met vrijdag 14 februari aanmelden bij  

Els & Gerard Kuijper op telefoonnummer 023 - 571 82 05 van maandag tot en met vrijdag 

tussen 09:00 uur en 11:00 uur bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan 

of per e-mail ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl Mocht u onverhoopt na 

opgave niet kunnen komen wilt u dit dan ook aan Els & Gerard doorgeven, dan kan er een 

ander lid in uw plaats naar de bingo en hoeven wij niemand teleur te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl


 6                                     Jaargang 8, nieuwsbrief 1 

 

Huurtoeslag is verruimd, controleer of u er recht op heeft 

 

De regels rondom de huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 aangepast waardoor meer mensen er 

recht op hebben. De toeslag krijgt u alleen als u die aanvraagt bij de Belastingdienst. 

 

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden 

voldoen; 

U bent 18 jaar of ouder. 

U huurt een zelfstandige woonruimte.  

 

 

U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. 

U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. 

Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. En 

het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. 

 

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner en verdient u in 2020 méér dan € 31.500 of 

heeft u meer dan € 30.846 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor 

huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 61.692 aan vermogen hebben. Verdient u 

minder dan € 16.500 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan kunt u de maximale 

toeslag van € 368 per maand ontvangen. 

 

Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag u samen niet 

meer dan € 40.500 verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 61.692 aan spaargeld 

(vermogen) in het bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook 

niet meer dan € 30.846 aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag 

van € 372 per maand als u samen meer verdient dan € 24.500. 

 

Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte ? 

De regels voor de term “zelfstandige woonruimte” zijn voor 2020 niet gewijzigd. 

Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. 

Uw woning moet tenminste beschikken over: 

Een eigen woon en/of slaapkamer. 

Een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor 

water en een aansluitpunt voor een kooktoestel. 

Een eigen toilet met waterspoeling. 

Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende 

woningen gerekend en hiervoor kunt u huurtoeslag 

aanvragen: 

Appartement. 

Rijtjeswoning. 

Woonwagen. 

Gesplitste woning op 1 huisnummer. 

Gedeelde etage. 

Waterwoning. 

Recreatiewoning. 

Woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen. 

 

Welke servicekosten tellen mee ? 

Het gaat om één of meer van de volgende servicekosten: 

Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten. 

Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij). 

Huismeesterkosten. 

Kosten voor dienst- en recreatieruimten. 

 

Voor alle informatie en aanvragen kunt u terecht op www.belastingdienst.nl 
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Dagtocht donderdag 12 december 2019 naar Yakult en 

Orchideeën Hoeve Luttelgeest met kerstmarkt 

 

Op 12 december 2019 vertrokken wij voor onze laatste 

dagtocht van het jaar eerst naar de Yakult fabriek voor koffie 

met heerlijk gebak. 

We kregen een korte presentatie met een introductiefilmpje en 

een rondgang over de galerij zodat je van bovenaf de 

productieprocedure kon volgen. Bij 

vertrek kregen we een koeltasje mee 

met 3 soorten Yakult om thuis te 

proberen. Aangekomen bij de orchideeën hoeve ontving men een 

entreekaart en kon ieder zijn gang gaan. De prachtig    aangelegde 

tuinen met bruggetjes en waterpartijen werden bevolkt door aapjes en 

Lori’s. In de tropische vlindertuin keek je de ogen uit en de temperatuur 

was ook tropisch te noemen, de brillen besloegen spontaan.  

Ook was er een gezellige Kerstmarkt met redelijke prijzen, dus er werd 

veel gekocht. 

Nog even bijkomen van de vermoeienissen in het paviljoen met zomerse 

planten die nog volop in bloei stonden met een hapje en drankje. 

Om 16.00 uur vertrokken wij voor het diner naar Hoeve Adrichem in Beverwijk. 

Dit was een schot in de roos, een 3-gangen menu, leuk opgedekt met etagères. 

Het eerste drankje werd aangeboden door DSVZ, waarvoor onze dank. Tilly, Freny, Ria M. en 

Peter hielden een kort praatje en presentjes werden over en weer uitgedeeld.  

Alle deelnemers ontvingen een geluksengeltje als dank voor hun deelname het afgelopen jaar. 

Op donderdag 2 april starten we met onze eerste dagtocht in 2020 

Frény 

 

Uit eten bij Zaras 

 

Op woensdag 19 en donderdag 20 februari gaan wij uit 

eten bij het Griekse restaurant Zaras in de Haltestraat. 

Grieks restaurant Zaras is in 2003 geopend en wordt 

sinds oktober 2018 gerund door de Griekse Martha 

Rizou. Haar dochter Rafaella, miss Griekenland 2019 

helpt regelmatig in de bediening.  

 

Waar:  Martha Grieks restaurant Zaras 

  Haltestraat 7 

  2042 LJ Zandvoort 

Wanneer: Woensdag 19 februari 

  Donderdag 20 februari 

Menu:  voorgerecht;  Linzensoep of 

     Gehaktballetjes in tomatensaus 

  hoofdgerecht;  Scholfilet met rijst en patat of 

     Gyros en gehaktbal van de grill met tzatziki, rijst en  

     patat. U kunt tijdens het eten gebruik maken van de  

     salade bar. 

  nagerecht;  Sinaasappeltaart met ijs. 

 

Voor dit heerlijke drie gangen menu betaalt u slechts € 15,00 per persoon, exclusief 

consumpties. U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom,  

het eten wordt ca. 18:00 uur geserveerd. 

U kunt zich vanaf dinsdag 28 januari aanmelden bij Jopie van Heumen op telefoonnummer  

06 11 59 93 20 of per e-mail uiteten1@seniorenvereniging-zandvoort.nl of bij Ans Vet op 

telefoonnummer 023 888 77 90 of per e-mail uiteten2@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

Graag bij uw aanmelding doorgeven wat u wilt eten. 

mailto:uiteten1@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:uiteten2@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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MEDEDELING OVER DE CULTUURREIS 2020 

 

Beste reizigers. 

 

Ik had beloofd u in de nieuwsbrief van februari verder te 

informeren over de cultuurreis 2020. 

Helaas is dit niet gelukt. 

Ik ben nog in onderhandeling met de contactpersoon van Effeweg. 

Zoals u weet is het programma van de cultuurreis 

niet standaard zoals wordt aangeboden in de 

reisfolder. 

 

Er wordt ook altijd voor een tussenovernachting 

gekozen vanwege de afstand. 

Daarvoor moer er onderhandeld worden met 3 hotels 

die geschikt zijn voor onze doelgroep zoals een lift, 

separate bedden en een douche in plaats van een 

bad. 

Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief van maart 2020 

verder te informeren. 

Freny Kirindongo-van Eck 

organisatie cultuurreis 

 

Onze voorzitter heeft onlangs van een kennis een mooi gedicht ontvangen. 

Dit gedicht wil hij graag met u delen. Het is geschreven door de heer W. de Smit. 

 

De hartversterker voor het nieuwe jaar 

 

Een schouderklopje doet vaak zo goed. 

Om door te gaan geeft het weer moed. 

Net door de kracht van iemands hand. 

Voel je een welgemeende band. 

 

Een schouderklopje voelt heel warm; 

Net zoals die bekende arm. 

Het zorgt dat je weer rechtop gaat lopen. 

En nog verder de mouwen op gaat stropen. 

 

Het is mooi om een schouderklopje te ontvangen. 

Vaak blijft het een stil verlangen. 

Maak geen fout en denk het is overbodig. 

Want ieder mens heeft wel eens een schouderklopje nodig. 

 

 

Digitale nieuwsbrief 

 

Het maken en bezorgen van de nieuwsbrief is veel (papier) werk.  

Een deel van onze leden ontvangt de nieuwsbrief digitaal, dit wil zeggen niet op papier, maar 

per e-mail. Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen (behalve de nieuwsbrief van 

december en januari, deze krijgt u altijd op papier) geef dit dan door aan de 

ledenadministrateur Els Kuijper, zij is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

tussen 09.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 023 57 18 205, of per e-mail 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Subsidie geestelijke verzorging in de thuissituatie 

Als je het niet meer ziet zitten… 

 

Soms weet je niet waar je het zoeken moet. Je bent ziek of eenzaam en je hebt niemand om de 

delen hoe moeilijk je het hebt. Er kan een moeilijke situatie zijn thuis, met vrienden, of op het 

werk trek je het niet meer. Je kunt je afvragen of je je wel of niet wilt laten behandelen voor 

een levensbedreigende ziekte of je wilt daar graag eens met iemand over praten waarin je zelf 

de regie in handen hebt of geholpen kan worden om die regie weer terug te krijgen. 

 

Een geestelijk verzorger/begeleider kan uitkomst bieden. Hij kan je helpen weer ‘zin’ te vinden. 

Vroeger functioneerden mensen meer in grotere verbanden als kerken, verenigingen, het 

dorpsleven of in families. Daar vond je zingeving, werd je een stelsel van vanzelfsprekendheden 

aangeboden, waar je houvast aan had.  

De maatschappij is echter individualistischer geworden. De zin van het leven is minder 

vanzelfsprekend. Dat merk je vooral bij tegenslagen, een ernstige ziekte, dreigende burn-out of 

in periodes van rouw of relatieproblemen. 

De overheid heeft dat probleem gezien. Vanaf vorig jaar is er de nieuwe subsidieregeling die 

(gratis) inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk maakt.  

Minister Hugo de Jonge van onder meer volksgezondheid heeft een speciale regeling bedacht. 

In heel Nederland, dus ook in onze regio, heeft het Netwerk Palliatieve Zorg geld gekregen om 

gratis geestelijke verzorging mogelijk te maken. In totaal is 5 miljoen euro betaald voor de 

inzet van geestelijk verzorgers. In principe kan gratis de hulp van een geestelijk verzorger 

worden ingeroepen.   

De organisaties die de landelijke ondersteuningsstructuur voor geestelijke verzorging in de 

thuissituatie vormgeven – in deze regio MomenTaal (06 - 30 51 04 23) - stellen zich tot doel 

om ondersteuning te geven aan mensen met een levensbedreigende ziektes of hun naasten, 

maar ook voor andere mensen van 50+, die eens hun hart willen uitstorten aan een wat wel 

eens genoemd wordt ‘professionele vriend’. In de praktijk heeft men recht op vijf gratis 

gesprekken. Vertrouwelijkheid is verzekerd. 

 

NB De organisatie MomenTaal coördineert in deze regio voor het Netwerk Palliatieve Zorg 

Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland en Meerlanden de inzet van geestelijk 

verzorgers. Wie vragen heeft over de mogelijkheden belt 06 30 51 04 23.  

Er is een grote keuze aan geestelijk verzorgers: onder meer algemeen of humanistisch,  

maar ook zijn er geestelijke verzorgers van rooms katholieke, protestantse, 

boeddhistische en hindoeïstische huize.  

 

Zandvoorts Museum 

 

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert het 

Zandvoorts Museum, de Oud Zandvoort wandeling.  

De wandeling wordt gegeven door onze Vrijwilliger Freek. 

Iedere keer maakt hij er weer een leuk verhaal van. Hij kijkt 

naar de deelnemers en past hierop zijn wandeling aan.Bij 

slecht weer kan er ook een rondleiding door het museum 

gegeven worden.  

Er wordt rekening gehouden met mensen die slecht ter been 

zijn of met een scootmobiel komen. 

Vanaf 13:30 uur tot 15:00 uur. Adres: Swaluëstraat 1, Zandvoort. Wandeling door oud 

Zandvoort: € 5,00. De eerstvolgende wandelingen zijn: zaterdag 1 februari en zaterdag 7 

maart. Tevens is nog tot 1 maart de erg mooie Sisi tentoonstelling. Volwassenen: € 4,00, 

Museumkaart: gratis, Zandvoortpas: € 2,00. 

Zandvoorts Museum 

Swaluëstraat 1 2042 KA Zandvoort 

Tel. 023 205 09 72 / 06 48 17 75 91 

E-mail: info@zandvoortsmuseum.nl 

Website: www.zandvoortsmuseum.nl 

http://www.zandvoortsmuseum.nl/


 10                                     Jaargang 8, nieuwsbrief 1 

 

 

 

 

Jan Moran 

De chocolatiers 

 

Een jonge weduwe van een chocolatier probeert weer een leven op te bouwen 

kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze vertrekt met haar zoontje naar Italië, 

naar de familie van haar man. Daar wordt ze met open armen ontvangen. Al 

snel ontdekt ze dat haar man niet zo geliefd was bij zijn familie als zij dacht. 

Wat heeft zich afgespeeld? 

Een mooi verhaal over liefde, verraad en verdriet. 

 

 

 

 

 

Ewa Maria Wagner 

Het Tristan-akkoord 

 

Als een Poolse altvioliste haar baan bij het Radio Filharmonisch Orkest in 

Hilversum dreigt te verliezen, gaat ze op zoek naar een toekomst, maar 

daarvoor moet ze eerst graven in een traumatisch Oostblokverleden en de 

confrontatie met haar vader aangaan.  

Een prachtig boek over een zoektocht naar geluk en identiteit maar ook over 

de liefde voor muziek en de liefde voor literatuur. 

 

 

 

 

 

 

Frida Moisto 

Net nitroglycerine 

 

Wanneer een beruchte advocaat wordt vermoord, bijt agente Lisa Engström 

zich vast in deze zaak waar een luchtje aan zit. De titel van het boek verwijst 

naar de bijnaam van Lisa. Ze heeft namelijk een nogal explosief karakter. Ze 

wordt dan ook flink boos als blijkt dat iemand ook haar naar het leven staat. 

Weer een heerlijk spannende thriller uit Zweden. 

 

 

 

Activiteiten in februari 

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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Uitnodiging filmpremière 

“Het zijn de kleine dingen die het doen” 

 

Een productie van ontmoetingscentrum Zandstroom / Zorgbalans en Edmond Hofland. 

 

 

Hoe kun je je mens blijven 

voelen te midden van 

anderen ? 

Een liefdevolle film over 

mensen met een haperend 

brein. Over een nieuwe 

manier van kijken, een 

nieuwe manier van ervaren 

en een nieuwe manier van 

omgaan met mensen met 

dementie. Je zou het een 

cultuuromslag kunnen 

noemen. 

Een must see voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een vergeetachtig familielid. 

Een film die je raakt van binnen, diep in je hart. 

Deze film laat zien dat mensen er nog steeds toe doen. Dat een inspirerend haperend brein niet 

het einde van de wereld betekent. Wat een warm bad ! 

 

Dinsdag 18 februari, aanvang 19.00 uur. Circus Zandvoort. 

 

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort. Toegang is gratis na aanmelden.  

Aanmelden kan via Juliette Joosten, aanmelden vóór 8 februari per e-mail: 

j.joosten@zorgbalans.nl  

Kom kijken en laat je inspireren.  

 

 

 

‘babbeltruc’ laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen ! 

 

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: 

onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes 

om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere 

waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in 

combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich 

soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen 

om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis 

binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om 

mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur 

en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want 

de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is 

alert op deze vorm van diefstal. Lees hieronder meer over 

babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt. 

De Politie is alert op deze vorm van diefstal.  

Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 als de dader al 

verdwenen is en bel met 112 als de dader nog bij u in de 

buurt is ! Heeft u een computer, kijk voor meer tips en 

informatie op de website van de politie: 

https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html   

mailto:j.joosten@zorgbalans.nl


 12                                     Jaargang 8, nieuwsbrief 1 

 

Goede – sportieve – voornemens ? kom Walking Basketballen ! 

 

Samen sporten, vooral veel plezier met elkaar én veilig bewegen voor iedereen van ca. 50+ tot 

…  dát kan met Walking Basketball.  

 

Deze vorm van basketballen kent in Engeland al een paar jaar een grote opmars. Steeds meer 

ouderen vinden de weg naar de sportzaal om met elkaar in teamverband veilig te bewegen.  

 

Geïnspireerd door beelden van de BBC van een 

groep ouderen aan het ‘walking basketballen’, is 

The Lions vorig jaar begonnen met Walking 

Basketball (dames en heren gemengd). Wij 

denken dat het een mooie aanvulling is op het 

sportaanbod in Zandvoort en het basketballen tot 

op hoge leeftijd mogelijk maakt. 
 

Dat kan omdat de basketballregels zijn 

aangepast. Zo mag er wel zo snel mogelijk 

gelopen worden, maar niet gerend. En springen 

doen we ook niet, net als fysiek contact wat niet 

de bedoeling is. 

 

Op deze manier kan er tot late leeftijd ‘gewoon’ 

gebasketbald worden. Iedereen op zijn eigen 

tempo. Of je ooit eerder gebasketbald hebt 

maakt niets uit. Als je kunt lopen en een bal 

gooien en vangen, dan kun je meedoen! 

 

Kom eens kijken of meteen meedoen. Met een 

paar zaalschoenen en makkelijk zittende kleding kun je zo proberen of het iets voor je is. Wij 

zijn elke dinsdagavond van 18.45 tot 20.00 uur in de Korverhal en daarna in het Sportcafé 

om samen nog iets te drinken.   

 

De kosten zijn € 75 voor dit seizoen (september t/m april). Vanaf januari is het € 40,00 tot en 

met april en dat komt neer op ongeveer € 2,50 per keer. Maar kom eerst maar eens 3x 

vrijblijvend meedoen voordat je beslist of je ook een Walking Basketballer wordt. 

Bij voldoende animo kijken we bovendien in overleg of er een ander moment overdag bij kan 

komen. 

 

Dame, heer of genderneutraal, voel je welkom bij The Lions en graag tot dinsdagavond in de 

Korverhal! 

 

Met sportieve groet namens het bestuur en de Walking Basketballers, 

 

Thea Pellerin - Draijer 

Voorzitter en initiator/contactpersoon Walking Basketball 

 

 
 
 

Foto: Team Sportservice  

Heemstede-Zandvoort 

Piet Koper (72): “Ik vind het een prachtig spelletje, 
heerlijk om te doen. 
Ook al ben je niet helemaal soepel meer in alle 

ledematen, volgens mij kan iedereen dit doen. Aan 
te raden!” 

 


