Nieuwsbrief
Maart 2020

Geachte leden,
In de vorige nieuwsbrief heeft u de ingekorte versie kunnen lezen van mijn
nieuwjaarstoespraak.
Ik heb toen zeer positief kunnen schrijven over het afgelopen jaar.
Het nieuwe jaar 2020 is echter minder goed gestart dan ik had verwacht.
Van de ledenadministratie heb ik vernomen, dat er behoorlijk wat leden het
lidmaatschap van onze vereniging hebben opgezegd. Dit om uiteenlopende redenen,
ziekte, ouderdom, verhuizing etc. Ook zijn er nog 30 leden, welke de contributie voor
2020 nog niet hebben voldaan, ondanks het feit, dat deze leden een brief hebben
ontvangen. Dit brengt veel werk met zich mee.
Positief is dat er wekelijks nieuwe leden bij komen, maar toch.
Het bestuur heeft het besluit genomen de redactie en het samenstellen van onze
nieuwsbrief voorlopig weer zelf ter hand te nemen. Daarnaast werd ons bestuur
geconfronteerd met het feit, dat de evenementencommissie heeft besloten de
werkzaamheden voor onze vereniging en bloc te beëindigen. De reden is mij officieel
niet meegedeeld. Wij als bestuur hebben besloten om de komende evenementen
voorlopig zelf te gaan organiseren.
Bovenstaande zaken gaan een voorzitter niet in de koude kleren zitten.
Het maakt je onrustig en geeft ook nog enige slapeloze nachten, mede gezien het
feit, dat ik dit jaar aftredend ben.
Kortgeleden werd mij gevraagd of ik mij weer herkiesbaar wilde stellen.
Ik heb hier goed over nagedacht en heb mijn jawoord gegeven. Ik stel mij
herkiesbaar. Echter, daarna gingen de zaken spelen welke ik hierboven heb
beschreven.
Toch meen ik mijn toezegging gestand te moeten doen en ik hoop, dat u dat zal doen
blijken bij de komende jaarvergadering.
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: Frény 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 april 2020: maandag 16 maart
De nieuwsbrief maart 2020 wordt bezorgd tussen vrijdag 27 en maandag 30 maart
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Bestuur
Gerard Kuijper
Ferko van Ancum
Ton van Waarde
Jan Wassenaar
Vacature
Els Kuijper
Mieke Kluitenburg
Yvonne Janse

Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid /
2e penningmeester
Bestuurslid /
ledenadministratie
Algemeen bestuurslid
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
Frény Kirindongo – van Eck
Tilly Polsma
Uit Eten
Jopie van Heumen
Ans Vet

Agenda:
Dinsdag 3 maart
Donderdag 19 maart
Zondag 22 maart
Donderdag 26 maart
Vrijdag 27 maart
Donderdag 2 april
Dinsdag 14 april
Vijfdaagse reis 25 t/m 29-5
Cultuurreis 30-8 t/m 6-9

dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
023 571 62 65
06 11 59 93 20
023 888 77 90

Cinema Nostalgie
Museumbezoek Amsterdam
Themamiddag Italië
Italiaans uit eten La Fontanella
Italiaans uit eten La Fontanella
Dagtocht “75 jaar vrijheid”
Algemene ledenvergadering
Willebadessen
Excursiereis Tirol

13:30 uur Circus Zandvoort
Vertrek trein 09:34 uur
Vanaf 13:30 uur De Krocht
Vanaf 17:00 uur
Vanaf 17:00 uur
Vertrekschema, zie pagina 7
Aanvang 14:00 uur De Krocht
Diverse opstapplaatsen
08:00 uur Vomar Zandvoort

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw L. Antoni – ter Wolbeek, mevrouw T.A. de Boer,
mevrouw C. ter Braake – d’Hont,
mevrouw I.F. Eelman – van der Wal, de heer A.A.C. de Fluiter,
mevrouw I. van Huizen, mevrouw C.M.H. Lemmens,
mevrouw W.A. Vlietstra en de heer W. Paap.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Cinema Nostalgie presenteert: La Belle Époque
Op 3 maart 2020 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor
La Belle Époque.
Het leven van zestiger Victor raakt ontregeld wanneer
succesvol zakenman Antoine hem kennis laat maken
met een nieuwe en unieke manier van entertainment.
Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans om
door een combinatie van slimme trucages en het
naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan,
naar een moment naar keuze. Victor besluit de meest
memorabele week uit zijn leven te herbeleven, de week
waarin hij zijn grote liefde voor het eerst ontmoet,
veertig jaar eerder.
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 57 17 373.
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 Seniorenvereniging Zandvoort, is de eerste dinsdag
van de maand geopend en is voor iedereen, maar
speciaal voor senioren, toegankelijk.
Nordic Walking
Op dinsdag 17 maart beginnen we weer met een serie lessen Nordic Walking onder bezielende
leiding van Marike Kramer.
De laatste les voor het vakantie seizoen
2020 is dinsdag 9 juni.
5 mei Bevrijdingsdag valt op dinsdag en is
dit jaar een Nationale feestdag. Op deze dag
vervalt het Nordic Walking.
In deze periode gaat het om 12 lessen.
De kosten bedragen € 3,50 per les, zodat het
lesgeld € 42,00 bedraagt. De deelnemers
krijgen een rekening aangeboden.
Doet u weer mee, of wilt u een keer een
gratis proefles mee maken?
Neem contact op per mail:
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch 023 571 28 61.
Hartelijke groeten,
Jan Wassenaar

4

Jaargang 8, nieuwsbrief 2

Museum bezoek op donderdag 19 maart aan het Amsterdam Museum
Het museum bevindt zich aan de Kalverstraat 92 en de St Luciënsteeg 27.
Dit heerlijke museum gaat over Amsterdam, toen, nu en
straks. We vertrekken met de trein van 09.34 vanaf
Zandvoort. Naar het museum is het vanaf het Centraal
Station ongeveer 15-20 minuten lopen.
U kunt ook met Tram 2,11 en 12. Uitstappen halte Spui.
Of met Tram 4,14 en 24 halte Rokin.
We gaan in het museum koffie drinken in het Museumcafé
Mokum. Museumcafé Mokum is een sfeervol ingericht
museumcafé met een echt Amsterdamse kaart en
eigentijdse uitstraling. Het terras, lang geleden de
speelplaats van de jongens van het Burgerweeshuis, is een oase van rust middenin hartje
Amsterdam. De naastgelegen Amsterdam Galerij is een unieke setting voor een exclusief diner.
De locatie van Museumcafé Mokum kent een rijke geschiedenis. Het café is namelijk gevestigd
in het voormalig koehuis van het Sint Luciënklooster. Dit klooster werd in 1414 gesticht en was
toen één van de 21 kloosters in Amsterdam. Op de plek waar je nu kunt genieten van een hapje
en een drankje, stonden vroeger de koeien van de kloosterzusters op stal! Tegenwoordig heerst
in het café een typische Amsterdamse sfeer.
De entree is € 15,00. Museumkaart en Bank Giroloterij VIP-kaart gratis.
Gaat u weer gezellig mee?
Aanmelden bij Jan Wassenaar 023 57 12 861, bij afwezigheid staat er een antwoordapparaat
aan of per e-mail penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Themamiddag Italië zondag 22 maart in De Krocht
Stelt u zich voor, het is een zondagmiddag en u waant zich in Italië.
U heeft een afspraak met vrienden of familie om gezellig samen te komen.
Op z’n Italiaans betekent dit samenzijn onder het genot van veel lekkers.
Dit is wat wij voor ogen hebben op zondagmiddag 22 maart in De Krocht.
Bij binnenkomst wordt u ontvangen met
koffie of thee met een Italiaanse lekkernij,
na het welkomstwoord kunt u genieten van
een kop Toscaanse tomatensoep, gevolgd
door een kipspies a la Venetia en een kleine
maar lekkere Piccolini. De pasta kan deze
middag natuurlijk niet ontbreken, een lekker
bakje pasta penne met tomatensaus gevolgd
door twee bollen echt Italiaans ijs.
De zaal van De Krocht gaat om 13.30 uur
open, de start van deze themamiddag is om
14.00 uur.
Natuurlijk zal het geheel ondersteund worden door gezellige Italiaanse achtergrond muziek en
komt de zingende Pizzabakker langs om enkele echte Italiaanse liederen ten gehore te brengen.
Komt u ook genieten ? U dient zich vooraf aan te melden.
Dit aanmelden kan tussen dinsdag 3 maart en maandag 16 maart bij Marina Wassenaar op
telefoonnummer 023 57 12 861, zij is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9 en
11 uur. U kunt zich ook per e-mail aanmelden; evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
De bijdrage voor deze middag is € 10,00 per persoon, na aanmelding kunt u deze bijdrage
overmaken op NL 60 INGB 000 74 63 963 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort.
Let op ! Dit is niet de contributie rekening. Komt u ook ? Benvenuto !
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Uit eten bij restaurant La Fontanella
Heel toevallig, na de themamiddag deze maand kunt u uit eten bij Italiaans
restaurant La Fontanella. Al jaren is restaurant La Fontanella een begrip in
Zandvoort, bekend om de smaakvolle en authentieke gerechten en altijd
gezellige en warme sfeer. Onlangs is restaurant La Fontanella verhuisd naar
de Haltestraat 44. Wat het restaurant zo bekend heeft gemaakt door de
jaren heen is het gebruik van altijd verse ingrediënten, een goede bediening
en pizza’s.
Waar:
Wanneer:
Menu:

La Fontanella
Haltestraat 44
2042 LN Zandvoort
Donderdag 26 maart
Vrijdag 27 maart
voorgerecht;
Bruschetta (dit is een geroosterd broodje met wat lekkers)
hoofdgerecht;
Italiaanse pannenkoek met tomatensaus, champignons en
spek of
Italiaanse pannenkoek met spinazie en tomatensaus
(vegetarisch)
nagerecht;
Panna Cotta, een echt Italiaans dessert
Na het dessert ontvangt u als extra een glaasje Limocello

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. Bovenstaand menu is een keuze menu van de kaart, hiervoor betaalt u de prijs
van € 15,00, de Bruschetta hoort bij dit menu.
Indien u iets anders wilt eten, dan betaalt u de normale prijs welke op de menu kaart staat.
U kunt zich vanaf dinsdag 3 maart 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.
N.B. Het toilet is beneden, deze is bereikbaar per trap. Er is eventueel een andere mogelijkheid,
echter dit is bij grote uitzondering.
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 sporten cultuurvoorzieningen.
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
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Dagtocht met Brouwer Tours op
donderdag 2 april 2020
“75 JAAR VRIJHEID”
Op donderdag 2 april rijden we naar restaurant de
Ruggestee in Hoenderloo voor koffie/thee met een
appeldriehoek.
Na de koffie stappen we weer in onze eigen bus en
rijden we onder leiding van een gids de AIRBORNE
route.
De Airborne route brengt u langs plekken die aan de oorlog herinneren en waar aan het einde
van de tweede wereldoorlog nog een hevige strijd is geleverd.
We komen langs de Ginkelse Heide waar de parachutisten zijn geland.
Op de terugweg rijden we langs het Airborne museum in Oosterbeek.
Terug in restaurant de Ruggestee gaan we rond 13.30 uur aan tafel voor een 3-gangen diner
(de drankjes zijn voor eigen rekening).
Op het menu staat: meloencocktail met rode port saus
kipfilet met teriyaki saus
hangop met seizoensvruchten saus
Via een toeristische route rijden we in de middag
weer terug naar Zandvoort.
Voor de speciale prijs van € 45,00 p.p. kunt u mee
met deze vrijheids-tocht.
Het bedrag kunt u voldoen op rek.nr
NL34 ABNA 0414 618 882 tnv
Seniorenver Zandvoort.
(de naam van onze vereniging dus verkort en
zonder punt vermelden op uw bankoverschrijving)
Het bedrag moet uiterlijk
maandag 23 maart op de
genoemde rekening staan.
Aanmelden kan vanaf dinsdag 3 maart 9.00 uur t/m donderdag 19 maart
17.00 uur. U krijgt altijd een bevestiging via de mail of mondeling via de
telefoon, na bevestiging pas betalen.
Opgeven per telefoon bij Tilly: 023-5716265.
Opgeven per mail bij Freny: dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
De vertrektijden zijn als volgt: HIK 9.00 uur, Agatha 9.05 uur, Station
9.10 uur, Vomar 9.20 uur, Shell 9.25 uur, Bodaan 9.30 uur.
LET OP: dit zijn VERTREK-tijden, dus wees op tijd wij kunnen niet wachten.
U hoeft deze tocht niet veel te lopen maar u moet wel in staat zijn
zelfstandig de treden van de bus op te klimmen.
Voor vragen en/of annulering alléén bij Tilly of Freny.

Evenementencommissie
Eind januari heeft de evenementencommissie, te weten Olga, Jan, Yvonne, Mary en Inge, aan
het bestuur meegedeeld te stoppen met het organiseren van evenementen voor DSVZ.
Wij bedanken de leden van de evenementencommissie voor de inzet sinds oktober 2016.
De evenementen zullen voorlopig door een aantal bestuursleden worden georganiseerd.
Bestuur DSVZ.
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Aan alle leden van De Senioren Vereniging Zandvoort:
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van De Senioren Vereniging
Zandvoort op dinsdag 14 april 2020 in theater De Krocht te Zandvoort. Aanvang 14.00 uur
Agenda:
1234-

56-

Opening en mededelingen door de voorzitter;
Notulen van de ledenvergadering van 9 april 2019;
Deze notulen kunt u vinden in de DSVZ-nieuwsbrief van juni-juli 2019.
(zie: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/nieuwsbrief-juni-juli-2019).
Ingekomen stukken;
Jaarverslag 2019;
a-Verslag van de secretaris (zie DSVZ-nieuwsbrief van april 2020);
b-Overzicht ledenbestand;
c-Activiteiten top 10;
Financieel verslag, boekjaar 2019;
Mededeling kascommissie, boekjaar 2019;
PAUZE;

7-

8910-

Bestuursverkiezing;
Voorzitter Gerard Kuijper en algemeen bestuurslid Mieke Kluitenburg zijn aftredend.
Beiden stellen zich 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.
Begroting De SeniorenVereniging Zandvoort, boekjaar 2020;
Verkiezing kascommissie boekjaar 2020;
Voorstel tot wijziging van de statuten van DSVZ:
Het bestuur stelt voor om de artikelen 7 en 19 van de statuten van DSVZ als volgt vast
te stellen:
Artikel 7: Bestuur:
1
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur uit een door de algemene
vergadering te bepalen oneven aantal van tenminste drie leden.
2
Uitsluitend leden kunnen bestuurders zijn.
3
Indien bestuursleden een gezamenlijke huishouding voeren danwel een
geregistreerd partnerschap of huwelijk zijn aangegaan mogen de stemmen van
deze bestuursleden niet doorslaggevend zijn. Bestuursleden zijn zelf
verantwoordelijk een dergelijke situatie per direct aan de overige bestuursleden
te melden.
4
Bestuurders zijn in persoon gevrijwaard van alle aansprakelijkheid behoudens
wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de daarvan ontstane gevolgen.
Artikel 19: Vereffening:
1
Onverminderd het in de wet bepaalde wordt de vereniging ontbonden door een
besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 18.
2
Indien de vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene
vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de vereniging de
bestuurders als vereffenaars op.
3
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4
Bij opheffing van de vereniging zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene
8
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Wet inzake Rijksbelastingen met een soortgelijk doel, of aan een buitenlandse
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.
Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder
degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

De huidige tekst van de statuten van DSVZ kunt u terugvinden op onze website
www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/organisatie.
11-

Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement van DSVZ:
Het bestuur stelt voor om artikel 6 lid 1 en artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement als
volgt vast te stellen en artikel 21 als volgt te wijzigen:
Artikel 6, lid 1:
Leden van verdienste en leden voor het leven zijn leden die zich jegens de vereniging als
geheel bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. “Zij zijn voor de verdere duur van hun
lidmaatschap vrijgesteld van het betalen van contributie”. Benoeming vindt plaats door
het bestuur.
De leden 2 t/m 9 van dit artikel blijven ongewijzigd.
Artikel 8:
De contributie is verschuldigd per kalenderjaar. “De contributie dient voldaan te worden
in de maand december, voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar”. Het bestuur stelt
de wijze vast waarop de contributies worden geïnd en waarop deze ter beschikking
worden gesteld.
Artikel 21:
Het bestuur stelt voor om in artikel 21 lid 1 in de tweede zin, na het woord “terstond”
het woord “eenmaal” te verwijderen en in artikel 21 lid 2 in de tweede zin na de
woorden “De opvolger is” het woord “tweemaal” te verwijderen. (Het betreft het aantal
keer herkiesbaar zijn van bestuursleden).
Lid 3 blijft ongewijzigd.
De huidige tekst van het Huishoudelijk Reglement van DSVZ kunt u terugvinden op onze
website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/organisatie.

121314-

Top 10 doelen 2020;
Rondvraag;
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.
Staringstraat 1
2041 BH Zandvoort
Zandvoort
Tel: 06-44740653
email: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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EFFEWEG BIEDT AAN;
8-DAAGSE EXCURSIE-REIS VEELZIJDIG TIROL
van zondag 30 augustus t/m zondag 6 september 2020.
REISPROGRAMMA:
Dag 1: Heenreis, vertrek om 8.00 uur vanaf de Vomar in Zandvoort,
onderweg een stop voor koffie/thee met gebak, daarna vervolgen we onze reis met
diverse pauzes naar ons overnachtingshotel in Zuid Duitsland waar een diner voor u
klaar staat.
Dag 2: De eerste excursiedag brengt ons naar het vestingstadje Kufstein, de parel van Tirol.
o.l.v. een gids maken we een wandeling door dit pittoreske stadje, aansluitend rijden we
naar hotel Krone in Oberperfuss waar we 5 nachten verblijven. Dit hotel ligt 17 km van
Innsbruck en beschikt over een lift en wellness faciliteiten www.krone-hotel.com.
Dag 3: In de ochtend brengen we een bezoek aan de Swarovski Welten in Wattens, een
geheime wereld vol wonderen, klanken en lichtbelevenissen van dit edele kristal.
Vervolgens rijden we naar Innsbruck, de 800 jaar oude hoofdstad van Tirol ligt in het
dal van de rivier de Inn. Met een gids verkennen we de Altstadt en zien o.a. het
keizerlijke paleis de Hofburg, de Maria Theresienstrasse met de Annazuil en natuurlijk
het huis met het gouden dak.

Dag 4: We gaan naar Rattenberg met zijn prachtige beschilderde huizen, het oudste en
kleinste stadje van Tirol met middeleeuws karakter. De 600 jaar oude plaats is bekend
om zijn glasblazerskunst hetgeen te vinden is in de winkeltjes in de verkeersvrije
smalle straatjes.
In de middag gaan we naar Jenbach en rijden met de stoomtrein naar Maurach waar
we overstappen op de boot voor een tochtje over de Achensee.
Dag 5: Vandaag maken we een natuurtocht langs de Wilder Kaiser, Ellmau, Kirchberg en
Kitzbühel. In Kitzbühel krijgt u voldoende tijd om door de mooie Altstadt te wandelen.
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Dag 6: Vandaag rijden we via Mayernhofen naar de Krimmler watervallen in de Hohe Tauern,
met een hoogte van 380 meter is dit de hoogste waterval van Europa. In 3 etappes
stort de waterval omlaag. Rondom de watervallen zijn diverse souvenirwinkeltjes en
terrasjes. In de middag rijden we via de Gerlospass langs het stuwmeer Durlassboden
weer terug.
Dag 7: Via de Fernpass in de Duitse Alpen rijden we naar Duitsland, direct over de grens
bevindt zich één van de beroemdste bezienswaardigheden: slot Neuschwanstein van
Lodewijk de II, een kasteel zoals je alleen in sprookjes ziet. Hier vlakbij ligt het stadje
Füssen, de mooiste plaats van de Allgäu in een kronkel van de gifgroene rivier Lech.
Het middeleeuwse stadje met kasteel, klooster, kerken en steegjes is goed bewaard
gebleven. Aansluitend rijden we door naar ons overnachtingshotel.
Dag 8: We vertrekken om 9.00 uur voor de terugreis naar Nederland met rond 14.00 uur een
warme afscheidslunch. De verwachte terugkomst in Zandvoort zal rond 20.30 uur zijn.
De reissom voor deze 8-daagse excursiereis is inclusief vervoer per
comfort class touringcar, alle genoemde excursies, gidsen en entrees,
koffie/thee op dag 1 en warme lunch op de laatste dag. 7
overnachtingen incl. ontbijt en diner, toeristenbelasting,
verzorgingskosten chauffeur (tevens reisleider), tol- en parkeergelden.
De reis is exclusief annulering- en reisverzekeringen, uitgaven van
persoonlijke aard, niet genoemde entreegelden, reserveringskosten
€ 15,-- per adres en calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.
Deze reis gaat door bij een deelname van minimaal 35 personen.
De reissom voor deze 8-daagse reis inclusief excursies, gidsen en
entrees twv € 100,-- is:
bij 35 personen
bij 40 personen
bij 45 personen
1-persoonskamertoeslag

€
€
€
€

629,-609,-589,-145,--

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

In optie is genomen:
9 x 1-persoonkamers
13 x 2-persoonskamers met gescheiden bedden
6 x 2-persoonskamers double
Deze reis is geschikt voor zelfstandige deelnemers die goed ter been zijn, het meenemen van
een rollator is niet mogelijk (wandelstok mag).
U kunt zich aanmelden voor deze geheel verzorgde excursiereis op donderdag 5 maart 2020
vanaf 9.00 uur het liefst per mail: cultuurreis@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Uw deelname wordt beoordeeld op tijd van ontvangst van uw mail.
Vergeet niet uw persoonsgegevens te vermelden in de mail (initialen en naam, geb. datum,
adres, telefoon thuis/mobiel/achterblijvers, kamervoorkeur, verzekering afsluiten bij Effeweg
ja/nee, dieet- en/of eetwensen)
Heeft u niet de beschikking over e-mail dan kunt u bellen met Freny tel.nr. 023-5371249 op
dezelfde dag en tijd.
Ik wens u veel voorpret bij het lezen van dit mooie aanbod.
Met vriendelijke groet,
Frény Kirindongo
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Sarah Jio
Bloemen voor mijn dochter
Als een vrouw na een ongeluk aan geheugenverlies lijdt, gaat ze op zoek
naar haar verleden en stuit hierbij op brieven uit 1943 van een Joodse
vrouw die destijds in hetzelfde Parijse appartement als zij heeft gewoond.
Als ze de brieven leest komen er steeds meer herinneringen boven en komt
ze er achter dat de vrouw en zij erg veel gemeen hebben.
Een mooi en boeiend verhaal!

Nicholas Sparks
De gelukkige
Een oud-marinier gaat op zoek naar de hem onbekende vrouw wier foto
hem heeft beschermd tegen dodelijke aanvallen in Irak. Als hij haar vindt
krijgen ze een relatie vol passie. Maar de oud-marinier vertelt niks over de
foto. Iets wat hij snel zal betreuren.
Een heerlijke tranentrekker voor een paar ontspannen uurtjes.

Hanna Bervoets
Welkom in het Rijk der zieken
Als een man na een bezoek aan een kinderboerderij besmet is geraakt met
het Q-koortsvermoeidheidssyndroom brengt zijn verslechterde
gezondheidstoestand hem in het Rijk der zieken. Artsen vertellen hem dat
de symptomen van de Q-koorts waarschijnlijk nooit meer zullen verdwijnen.
Een mooi en boeiend boek over een gevecht tegen een chronische ziekte.

Activiteiten in maart;
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
Spreekuur Hulp bij belastingaangifte
Iedere maandag (vanaf 2 maart tot en met 18 mei) kunt u als inwoner van Zandvoort gratis
hulp krijgen bij uw belastingaangifte van de Formulierenbrigade van DOCK Haarlem. Maak altijd
eerst telefonisch een afspraak via 023 – 543 60 45. Dit telefoonnummer is tot en met
donderdag 30 april bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9:30 tot 12:00 uur.U
kunt uw vraag ook mailen naar belastingspreekuur.haarlem@dock.nl.
Let op: Het spreekuur is in de Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32.
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Digitaal Sterker in Zandvoort, redt u het allemaal?
De overheid wordt steeds digitaler en verwacht ook van alle mensen dat zij
steeds digitaler kunnen handelen. Dat valt niet altijd mee. Soms loop je hier
tegenaan, soms red je het niet en soms heb je alleen wat hulp nodig. Hier een
lijstje van digitale ondersteuning die in Zandvoort geboden wordt.
Staat de hulp die u zoekt er niet bij? Neemt u dan contact op met Pluspunt
Zandvoort, Hella Wanders via 023-5740330.
1
2

3

4
5

Maandelijks inloopspreekuur Seniorweb. iedere 1ste dinsdag van de
maand. Heeft u vragen over uw laptop, smartphone of tablet? U kunt met al uw vragen
binnenlopen. Vrijwilligers helpen u verder.
Verschillende computer en smartphone basiscursussen
Cursussen worden op ook aanvraag aangeboden. Wilt u iets leren en kunt u het niet
vinden? Kom naar het inloopstreekuur, misschien bent u al de 2de met deze vraag en kan
Seniorweb een cursus aanbieden.
Wekelijks inloopspreekuur voor (digitale) formulieren donderdag van 10:00 tot
12:00 uur in Pluspunt.
Een vrijwilliger helpt u op weg met het indienen van digitale formulieren. Men dient
echter wel al enige kennis te hebben van een computer om deze hulp en ondersteuning
te krijgen. Anders kunt u beter naar de basiscursus van Seniorweb komen.
Deze ondersteuning is dus puur gericht op digitale formulieren invullen.
Vrijwillige thuisondersteuning. Bewoners kunnen van vrijwilligers hulp en
ondersteuning thuis krijgen bij het gebruik van hun DigiD, woningnet e.d. Men moet dan
wel apparatuur en internetverbinding hebben en enige basiskennis.
Op Locatie, mensen die geen apparatuur of internetverbinding thuis hebben (maar wel
enige basiskennis) kunnen ondersteuning krijgen van vrijwilligers bij Pluspunt of in het
gemeenteloket.

Zandvoortse verhalenmiddag, maandag 9 maart van 14.00 - 15.30 uur
Een gezellige verhalenmiddag met beeldmateriaal over Zandvoortse onderwerpen.
Kosten: € 2,50 inclusief koffie of thee en wat lekkers.
Vooraf aanmelden is niet nodig, kom gewoon langs en luister mee!
Het onderwerp is winkels in de gemeente Zandvoort in de jaren 70 en 80.
Dit is een vervolg op de verhalenmiddag over winkels in de jaren 50 en 60 die vorig jaar
november is geweest. De middag is ook prima te volgen zonder de voorgaande middag bezocht
te hebben. De middag wordt verzorgd door Maarten Keur en Jan Kol.
Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Zandvoort centrum.
Hulp bij uw belastingaangifte
Vrijwilligers van Pluspunt kunnen u vanaf maart weer 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 in Zandvoort met een laag inkomen.
Als u in 2019 bent geholpen door Pluspunt bij uw aangifte wordt u automatisch in het nieuwe
jaar benaderd door de belastingvrijwilliger voor een afspraak en hoeft u Pluspunt niet te bellen.
LET OP: aangifte is ook dit jaar weer mogelijk tot 1 mei.
Voor een nieuwe aanmelding kunt u contact opnemen met de Plusdienst, tel: 023-5717373.
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,- per belastingjaar.
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Formule 1 Zandvoort
Op zondag 3 mei 2020 wordt er op ons Circuit van Zandvoort de
Dutch Grand Prix gereden. Na 35 jaar keert de Formule 1 terug in
Zandvoort. Per dag verwacht de organisatie ruim 100.000
bezoekers. Het hele weekend, dus ook op 1 en 2 mei, zijn er trainingen en evenementen op het
Circuit. Er is voor deze dagen een mobiliteitsplan opgesteld. Alle bezoekers moeten veilig en
snel naar het Circuit , maar dit mobiliteitsplan zorgt er ook voor dat het evenemententerrein
(Circuit) veilig en verkeersvrij blijft en dat Zandvoort en de omliggende gebieden altijd
bereikbaar zijn voor alle bewoners, ondernemers en hulpdiensten.
DGP (Dutch Grand Prix) heeft een systeem ontwikkeld van doorlaatbewijzen. Dit systeem moet
ervoor zorgen dat bewoners, ondernemers, werknemers, leveranciers en de hulpdiensten altijd
met de auto of motor Zandvoort in en uit kunnen.
Bezoekers van Zandvoort zijn deze dagen welkom met de trein, bromfiets, fiets of als
voetganger. Zij ontvangen geen doorlaatbewijs en kunnen dus niet met de auto of motor
Zandvoort in vanaf 00:00 uur op 1 mei tot 24:00 uur op 3 mei.
Voor bezoekers met een toegangskaart voor het Circuit is een pendelbusservice beschikbaar
vanaf de diverse Parkeerlocaties in de regio.
De doorlaatbewijzen, één per adres voor uw auto of motor worden vanaf 13 april naar uw
huisadres gestuurd, echter alléén als u op dit huisadres bent geregistreerd bij de gemeente.
De overige maatregelen zijn onder andere; beide spoorwegovergangen (Sophiaweg en de
Haltestraat) zijn tussen 1 en 3 mei afgesloten, de Van Speijkstraat en de Boulevard Barnaart
zijn afgesloten voor verkeer. Bus 80 rijdt wel, de bushalte centrum zal verplaatst worden naar
het Watertorenplein. Bus 81 rijdt alleen tussen Haarlem en Bloemendaal strand, doordat de
Boulevard Barnaart is afgesloten rijdt bus 81 niet naar Zandvoort en Zandvoort noord.
Het bestuur van DSVZ raadt u aan uw boodschappen voor vrijdag 1 mei in huis te halen.
Uw afspraken bijvoorbeeld met de huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis etc. zoveel mogelijk rond
deze data te plannen, maar niet op 1, 2 en 3 mei. Mocht u bezoek plannen op deze data, hou er
dan rekening mee dat bezoek aan u niet met de auto of motor Zandvoort in kan komen.
Alle informatie zal rond 16 april in de Zandvoortse Courant verschijnen, ondertussen kunt u alle
informatie nalezen op www.zandvoort.nl klik vervolgens verder op het rode vak Formule 1
Expositie in het Zandvoorts Museum tussen 13 maart en 17 mei 2020
Nederland staat aan de vooravond van de terugkeer van de Dutch
Grand Prix Formule 1 op circuit Zandvoort. Een Formule 1-evenement
biedt enorme sportieve, toeristische en economische kansen voor
Zandvoort en de regio.
Een Dutch Grand Prix in Zandvoort staat garant voor wereldwijde
mediaexposure.
In de slipstream trekt het bezoekers en investeerders uit binnen- en
buitenland. Die hebben we nodig om ervoor te zorgen dat Zandvoort
ook op Pole Position blijft als badplaats van de Metropoolregio
Amsterdam.
Het gegeven van de Formule 1 leent zich enorm als thema voor een
groots opgezette tentoonstelling. Zandvoort is immers enorm
verweven met de autosportcultuur. Het circuit zit als het ware in de
DNA van Zandvoort. Daarom organiseert het museum al jaren een
thema expositie rondom de Historische Grand Prix.
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
Volwassenen: € 4,00, Museumkaart: gratis, Zandvoortpas: € 2,00.
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