Nieuwsbrief
April 2020

CORONAMISÈRE
Geachte leden,
Het hele land is in rep en roer.
Er zijn meer en meer mensen in Nederland besmet geraakt met het coronavirus.
Wij als bestuur hebben direct met elkaar contact gezocht om ons af te vragen, wat wij
voor maatregelen moesten nemen, daar het gros van onze leden behoren tot de
risicogroep en sneller bevattelijk kunnen zijn voor dit virus.
Wij kwamen al snel tot de conclusie, dat wij een standpunt dienden in te nemen.
Er werd direct besloten om alle activiteiten tot tenminste 6 april af te gelasten.
De leiding van al onze activiteiten werden direct telefonisch op de hoogte gesteld van
onze beslissing. Eenieder had hier begrip voor.
Er werd direct een bezoek gebracht aan gebouw De Krocht om onze DSVZ agenda te
bespreken. Ook werd contact opgenomen met radio-omroep ZFM en werd in een
rechtstreekse uitzending deze maatregel afgekondigd.
Dit werd ook gedaan bij de Zandvoortse Courant met een advertentie en de Facebook
rubriek “ Je bent Zandvoorter als”….. en natuurlijk op onze eigen DSVZ website.
Wij hebben echter niet ieder lid persoonlijk op de hoogte kunnen stellen, daar de
nieuwsbrief pas aan het eind van de maand uit zou komen. Onze excuses daarvoor.
Wij volgen vanaf nu de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.
In deze nieuwsbrief zult u lezen, dat diverse activiteiten zijn uitgesteld, of onder
voorbehoud zijn, omdat de maatregelen ook na 6 april 2020 van kracht kunnen
blijven of worden gewijzigd. Blijft u zoveel mogelijk dagelijks zelf op de hoogte via de
media (TV, Radio, krant onze website etc.)
Mochten er zich wijzigingen voordoen dan wordt u z.s.m. ingelicht.
Ik hoop, dat de saamhorigheid onder de bevolking van Zandvoort in kracht zal
toenemen. Heeft u een probleem en kunnen wij u daarbij helpen. Laat ons dit weten.
Dan gaan wij samen met u kijken of wij u hierbij van dienst kunnen zijn.
Deze nieuwsbrief is tevens voorzien van een prachtig jaaroverzicht 2019, geschreven
door onze secretaris, zodat u toch wat te lezen heeft.
Ik wens eenieder een goede gezondheid toe en dat deze toestand snel teneinde is.
Uw voorzitter
Gerard Kuijper
STERKTE ALLEN
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Alle wekelijkse DSVZ-activiteiten zijn tot nader order stilgelegd
“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 activiteit welke natuurlijk altijd doorgaat
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 mei 2020: maandag 20 april
De nieuwsbrief mei 2020 wordt bezorgd tussen vrijdag 1 en maandag 4 mei 2020
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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 14 april zie pag. 5
Woensdag 22 april
Donderdag 23 april
Zondag 7 juni
Dinsdag 23 juni zie pag. 5
Donderdag 16 juli
Vijfdaagsereis 25/29 mei

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

Algemene Ledenvergadering
Uit eten Beachclub Tien
Uit eten Beachclub Tien
Themamiddag Italië
Algemene Ledenvergadering
Dagtocht “75 jaar vrijheid”
Willebadessen

Aanvang 14.00 uur De Krocht
Vanaf 17.00 uur
Vanaf 17.00 uur
Vanaf 13.30 uur De Krocht
Aanvang 14.00 uur De Krocht
Diverse opstapplaatsen
Diverse opstapplaatsen

Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw A. Cirkel, mevrouw C.M. van Dam, mevrouw L.A. Drommel – de Gier,
mevrouw A.M. Groen, mevrouw E.F. Hilverdink, mevrouw J. Kleiss,
mevrouw P. Kofler – Berkhout, de heer L.T.J. de Kuijer,
mevrouw M.H. van der Meer, mevrouw J.M.M. Smits – Schoo en
mevrouw A. Schoo.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Dagtocht 2 april met Brouwer Tours wordt verplaatst naar donderdag 16 juli 2020
Vanwege het Coronavirus wordt de dagtocht van donderdag 2 april verplaatst naar donderdag
16 juli 2020.
Heeft u reeds een betaling voor deze dagtocht gedaan, dan blijft
deze staan tot 16 juli en gaan wij ervan uit dat u op die datum
met ons mee gaat (tenzij de Rijksoverheid en het RIVM anders
bepalen). Bent u op 16 juli verhinderd en kunt u niet met ons
mee, dan krijgt u uiteraard uw geld terug.
Heeft u zich al opgegeven voor de dagtocht “75 jaar vrijheid”
maar nog niet betaald en wilt u wel mee dan vragen wij u de
betaling alsnog te doen voor 1 juli a.s.
Aangezien er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn voor deze
mooie tocht kunt u zich nog opgeven en betalen tot 1 juli 2020.
Dagtocht “75 jaar vrijheid” voor € 45,= p.p. inclusief koffie met appeldriehoek en 3 gangen
diner.
Voor informatie, betaling, aanmelding of afmelding kunt u contact opnemen telefonisch met
Tilly op nummer 023 571 62 65 of per e-mail dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Uw betaling kunt u voldoen op rekeningnummer NL34 ABNA 0414 618 882 ten name van
Seniorenver. Zandvoort
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Frény en Tilly
Cinema Nostalgie
De geplande voorstelling van Cinema Nostalgie op 7 april a.s. zal worden verplaatst naar een
nog nader te bepalen datum mei. Circus Zandvoort volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid en
het RIVM.
Uit eten bij restaurant La Fontanella geannuleerd
Het uit eten bij restaurant La Fontanella op donderdag 26 maart en vrijdag 27 maart is in
verband met het Coronavirus geannuleerd. Alle café ’s en restaurants zijn in ieder geval tot en
met 6 april gesloten.
Let een beetje op elkaar !
Het zal u niet ontgaan zijn, het COVID-19
(Coronavirus) heeft Nederland en de rest van
de wereld in zijn greep.
Veel van onze leden zijn niet erg mobiel, de
Belbus rijdt niet. Deze leden kunnen een
beetje extra aandacht gebruiken.
Bent u mobiel genoeg vraag dan aan uw
buur, vriend, vriendin of zieke kennis of u
een boodschap mee kunt nemen als u zelf uw
boodschappen gaat doen.
Het is een kleine moeite maar u helpt er
iemand heel erg mee.
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Themamiddag Italië in De Krocht
De themamiddag met het thema Italië welke voor zondag 22 maart in de planning stond is
verplaatst naar zondag 7 juni.
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 muziek.
Komt u ook genieten ? U kunt zich nog steeds aanmelden. Dit aanmelden kan tot vrijdag 22 mei
bij Marina Wassenaar op telefoonnummer 023 57 12 861, zij is van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar tussen 9.30 en 11.30 uur. De leden die zich voor 16 maart hebben aangemeld
hebben allemaal bericht ontvangen over de wijziging in datum.
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 !
Algemene ledenvergadering van De Seniorenvereniging Zandvoort
In onze nieuwsbrief van maart 2020 heeft u de uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering van De Seniorenvereniging Zandvoort op dinsdag 14 april
aanstaande.
Op dit moment lijkt het niet aannemelijk dat de vergadering op 14 april kan plaatsvinden.
Mochten er door het Coronavirus half april nog steeds beperkingen gelden dan zal deze
vergadering verplaatst worden naar dinsdag 23 juni in De Krocht.
Op onze site www.seniorenvereniging-zandvoort.nl houden wij u op de hoogte.
Bestuur DSVZ
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Uit eten bij Beachclub Tien
Dit seizoen hebben wij er al eerder gegeten en laten wij hopen dat wij op woensdag 22 en
donderdag 23 april kunnen eten bij Beachclub Tien.

Waar:

Beachclub Tien
Strandafgang de Favauge 10
2042 TJ Zandvoort

Wanneer:

woensdag 22 april
donderdag 23 april

Menu:

voorgerecht;
hoofdgerecht;
nagerecht;

Pomodorisoep, romige tomatensoep met crème fraîche en
basilicumolie of
Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas
Gepaneerde schnitzel met champignonroomsaus of
Zalmfilet, verse zalmmoot
3 bolletjes vanille ijs met chocoladesaus of
3 bolletjes chocolade ijs met vanillesaus

Voor dit heerlijke drie gangen menu betaalt u slechts € 15,= 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 31 maart opgeven 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.
Voorjaarsmodeshow DSVZ in samenwerking met Jorg en Nelly Scholtes geannuleerd
De geplande voorjaars modeshow met kledingverkoop door Jorg en Nelly
Scholtes in april komt te vervallen.
Wij hopen op 22 oktober uit te kunnen pakken met een spetterende herfsten winter mode show door onze eigen modellen.
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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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Nieuws van Pluspunt
Pluspunt is gesloten tot en met 6 april.
De Rijksoverheid en het RIVM hebben maatregelen afgekondigd.
Die betekenen dat Pluspunt voor alle activiteiten gesloten zal zijn
tot in ieder geval 6 april. De deuren van de Flemingstraat zullen
dicht blijven. Het zelfde geldt voor De Blauwe Tram.
Pluspunt spant zich in om contact met ouderen en andere
risicogroepen te onderhouden en mogelijke knelpunten op te
lossen.
Wij doen een beroep aan alle Zandvoortse inwoners om ouderen
in hun omgeving aan te bieden om bijvoorbeeld boodschappen te
gaan doen. De Plusdienst blijft telefonisch bereikbaar wanneer
hulp nodig is.
De Plusdienst is bereikbaar op telefoonnummer 023 574 03 30

De bibliotheek Zandvoort is tijdelijk gesloten
Alle vestigingen van de Bibliotheek Zuid Kennemerland
zijn vooralsnog tot en met 6 april gesloten voor publiek
om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
U kunt de geleende materialen in huis houden, uiteraard rekenen wij geen boetegeld.
Herinneringen over in te leveren materialen kunt u negeren.
Alle activiteiten in de Bibliotheek zijn tot nader order uitgesteld.
De online diensten van de Bibliotheek zijn gewoon beschikbaar
Voor leden die willen blijven lenen & lezen zonder het huis te verlaten zijn e-books en
luisterboeken een alternatief. Neem een kijkje op de online Bibliotheek via onlinebibliotheek.nl
en geniet van de mooiste e-books en luisterboeken.
Extra luisterboeken, ook voor niet leden
Thuisblijvers, ook niet-leden, kunnen wij een extra set mooie luisterboeken aanbieden in de
LuisterBieb-app. Hieronder geven wij u een selectie van de titels die beschikbaar zijn tot in
ieder geval 6 april:
Elizabeth Day | Het feest
Herman Finkers | De cursus omgaan met teleurstellingen
Marjan Berk | Op weg naar de toekomst
Adriaan van Dis | Ik kom terug
Sally Rooney | Normale mensen
Marion Bloem | Geen gewoon Indisch meisje
Agatha Christie | Miss Marple met vakantie
Susan Smit | De eerste vrouw
Loes den Hollander | Onderuitgehaald
Midas Dekkers | Het beest
Kevin Weijers | 21 Dagen niet klagen
Johan Nebbeling | Het geheim van de notaris
David Coulthard | De succesformule
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