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Beste leden van De SeniorenVereniging Zandvoort (DSVZ), 
 
Het jaarverslag  van DSVZ over het verenigingsjaar 2019, lopende van 1 januari 2019 tot en met  
31 december 2019, is als volgt samengesteld: 
1 Inleiding; 
2 Bestuursaangelegenheden; 
3 Communicatie; 
4 Financiën; 
5 Activiteiten; 
6 Vrijwilligers; 
7 Slot; 
 
1-Inleiding: 
Voor u ligt het derde jaarverslag van mijn hand. Ook dit jaar is het weer een onmogelijke opdracht 
om dit verslag zowel kort als volledig te houden. Er is dit jaar weer te veel gebeurd om een kort 
verslag te rechtvaardigen.  
 
Dit jaar moest DSVZ het overlijden van 19 leden betreuren. Helaas, maar het hoort bij een senioren 
vereniging. Ter gelegenheid van Allerzielen werden de overledenen in de nieuwsbrief van november 
vermeld en tijdens de ledenvergadering zullen zij herdacht worden door een minuut stilte. Het bestuur 
heeft zich ingespannen om, waar mogelijk, de naaste familieleden op gepaste wijze te condoleren.  
 
2-Bestuursaangelegenheden: 
2.1-Samenstelling: 
Aan het begin van 2019 bestond het bestuur uit 7 personen en was als volgt samengesteld: 
Voorzitter:     Gerard Kuijper 
Secretaris:     Ton van Waarde 
Penningmeester:    Jan Wassenaar 
Vice-voorzitter en 2e penningmeester: Olga Poots 
Lid algemeen:    Ferko van Ancum 
Lid algemeen en Lief en Leed:  Mieke Kluitenburg 
Lid algemeen en Ledenadministratie: Els Kuijper 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 april 2019 stelde Olga Poots zich niet meer verkiesbaar 
voor een bestuursfunctie. Wel was zij bereid om lid van de evenementencommissie te blijven.   
Ferko van Ancum werd herkozen als bestuurslid en werd in de bestuursvergadering van 25 april  tot 
vice-voorzitter benoemd. Ton van Waarde nam per die datum het 2e penningmeesterschap op zich. 
Vanaf 9 april bestond het bestuur uit slechts 6 personen. De twee vacatures in het bestuur konden dit 
jaar helaas niet worden ingevuld. Yvonne Janse bleef als bestuursassistente haar steentje bijdragen.  
 
2.2-Vergaderingen en bijeenkomsten: 
1-Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd. Naast de vaste agendapunten werden o.a. de volgende 

onderwerpen, in willekeurige volgorde, regelmatig besproken: Verenigings-emailadressen; Nieuwe 
opslagruimte voor DSVZ spullen; De verenigingsbijdragen aan activiteiten van DSVZ;  

   De zwemtarieven; De ontwikkelingen tijdens de gesprekken i.z. de nieuwe subsidieregeling, de 
opzet van de nieuwsbrief, het verkrijgen van de ANBI status, invulling vacatures bestuursfuncties. 

2-Op 9 april werd de algemene ledenvergadering in de Krocht gehouden. Tijdens de ledenvergadering 
waren 63 leden aanwezig. De vergadering werd visueel begeleid via een PowerPoint presentatie op 
een groot scherm achter de bestuurstafel. 

3-Het bestuur was dit jaar vertegenwoordigd op de volgende bijeenkomsten: 
  -De gezamenlijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie op 4 januari in De Haven van Zandvoort. 
  -De elf (!!) bijeenkomsten van de gemeente Haarlem/Zandvoort met de diverse Zandvoortse 

subsidiepartners ten behoeve van het aanvragen van subsidie via de nieuwe subsidieregeling. 
  -De informatiebijeenkomst over brand- en inbraakbeveiliging op 23 maart in het Pluspunt en op 1 

april in de Blauwe Tram;  
  -De bespreking met Pluspunt op 23 april over het concept beleidsplan van Pluspunt; 
  -De besprekingen op 2 mei en 12 juni over het beter bereikbaar maken van de “Zandvoort Pas”. 
  -De dodenherdenking op 4 mei bij het monument aan de rotonde in de van Lennepweg, waarbij 

namens DSVZ een krans werd gelegd. Ook bij het monument aan de Jacob van Heemskerckstraat 
werd namens DSVZ een krans gelegd. 
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  -De bijeenkomsten met Team sportservice Noord-Holland op 28 mei en 9 juli over een “goede 
voorbeeld sessie” in het raadhuis van Zandvoort en in Nieuw Unicum; 

  -De “Lekker Lang Thuis Wonen” informatiemarkt van Pluspunt op 1 juli in de Blauwe Tram; 
  -De afscheidsreceptie van burgemeester Meijer op 13 september. Als afscheidsgeschenk werd de 

oud-burgemeester een wijnpakket aangeboden;  
  -De kennismakingsbijeenkomst met burgemeester David Moolenburgh op 19 september.  
   Ter kennismaking werd de burgemeester uitgenodigd voor het bijwonen van de High Tea; 
  -De bespreking op 29 september met Sportservice Haarlem/Heemstede met o.a. een plan voor het 

organiseren van een fitheidstest. 
  -De bijeenkomst op 28 oktober bij de gemeente met een gastspreker die mogelijkheden van 

zorgpashouders besprak.  
 
2.3-Onderscheidingen: 
1-Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Theater De Krocht op 3 januari speldde wethouder Gert Jan Bluijs 

de vrijwilligersspeld van de gemeente Zandvoort op de borst van Ferko van Ancum. In zijn toespraak 
roemde hij de veelzijdigheid van Ferko: Fotograaf, ontwerper en presentator van PowerPoint 
presentaties, diskjockey, woordvoerder voor de pers en als belangrijkste zijn enorme inzet ten 
behoeve van de informatiemarkt op 28 november 2018. Naast het speldje waren een bos bloemen 
en de felicitaties namens de vereniging zijn deel.  

2-Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 13 augustus werd Paula Zwemmer (94) benoemd tot Lid van 
Verdienste van onze vereniging. Voorzitter Gerard Kuijper zette haar in het zonnetje en 
overhandigde haar de bijbehorende oorkonde en een mooie bos bloemen. Als dank voor meer dan 
20 jaar rondbrengen van de nieuwsbrief (eerst voor de ANBO en later voor DSVZ). Voorlopig blijft 
Paula nog wel de verjaardagskaarten in haar “wijk” bezorgen.  

 
2.4-Nieuwe subsidieregeling gemeente Haarlem/Zandvoort: 
Het bestuur heeft zich dit jaar ingespannen om de gemeentelijke subsidie voor DSVZ te behouden. 
Vanuit de gemeente werden diverse bijeenkomsten georganiseerd met alle subsidie ontvangende 
organisaties uit Zandvoort, zoals zorginstellingen, sociale instellingen, stichtingen en verenigingen. 
Het was de bedoeling van de gemeente om al deze organisaties in onderling overleg te laten bepalen 
hoe de totale subsidiepot ( € 1.679.218,--) van de gemeente onder deze organisaties verdeeld zou 
moeten worden. Ook zouden onderlinge raakpunten gesignaleerd worden die, door samen te werken, 
tot besparingen zouden kunnen leiden. Om organisatorische redenen werden er in eerste instantie 5 
“overlegtafels” gevormd, welke later tot 3 werden teruggebracht. DSVZ werd ingedeeld bij de 
overlegtafel “Ontmoeten” waarbij wij aan Pluspunt, Zorgbalans en Kennemerhart als subsidiepartners 
gekoppeld werden. Het is een heel intensief en lang traject geworden, want op de volgende 
bijeenkomsten was het bestuur vertegenwoordigd: 5 februari in het Raadhuis van Zandvoort;  
13 februari in het Pluspunt; 18 april in het Pluspunt; 9 mei in het Pluspunt; 21 mei op de locatie van 
Tandem in Haarlem; 29 mei in het Pluspunt; 6 juni in het Pluspunt; 13 juni in het Pluspunt; 4 juli in 
het Pluspunt; 11 juli in het Pluspunt; 17 oktober in het Pluspunt.  
Tijdens al deze bijeenkomsten was DSVZ een klein amateurspelertje tussen de grote professionals. 
Een en ander gaf natuurlijk ook op administratief niveau het nodige werk. Uiteindelijk hebben al onze 
inspanningen tot een positief resultaat geleid en kregen wij eind december van de gemeente het 
bericht dat DSVZ over de periode 2020 t/m 2023 jaarlijks in aanmerking zal komen voor een subsidie. 
Voorwaarde is wel dat het geld goed besteed wordt en dat de verantwoording daarvan door 
verslaggeving, financieel en inhoudelijk, door de gemeente geaccepteerd wordt.   
 
2.5-Ongevallen hulpverlening tijdens DSVZ activiteiten: 
Het bestuur heeft dit jaar het protocol, waarin aangegeven staat hoe vrijwilligers moeten optreden 
als er tijdens een activiteit van DSVZ een ongeval gebeurd, onder 15 vrijwilligers verspreid. Gelijktijdig 
kregen zij elk een contactpersoon uit het bestuur toegewezen die zij bij calamiteiten eventueel om 
hulp en assistentie kunnen vragen. 
Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen heeft het bestuur dit jaar een nieuwe rolstoel 
aangeschaft. Deze rolstoel wordt voor de zekerheid meegenomen tijdens de dagtochten en 
meerdaagse reizen, maar is uitsluitend bedoeld om in optredende pechgevallen te worden ingezet. Ik 
vind het gepast om op deze plaats alle deelnemers van alle DSVZ activiteiten op te roepen om altijd 
ons zogenoemde DSVZ-ICE formulier in te vullen en bij zich te dragen. Bij voorkeur in de portemonnee, 
want daar zoeken hulpverleners altijd het eerst. Voor alle duidelijkheid: op dat ICE (In Case of 
Emergency) formulier vult u uw persoonlijke gegevens in: naam, geboortedatum, BSN nummer, adres, 
bloedgroep, donorcodicil, naam en telefoonnummer van huisarts, de in te nemen medicijnen , naam 
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en telefoonnummer van familie of kennissen die gewaarschuwd moet worden bij calamiteiten en 
mogelijk andere belangrijke zaken waarvan u vindt dat hulpverleners ze moeten weten als u betrokken 
raakt bij een ernstig ongeval. Ik herhaal mijn oproep van vorig jaar: Je ICE in je portemonnee? 
Dan mag je met DSVZ mee! Mocht u het formulier niet meer in uw bezit hebben, vraag er dan naar 
bij een van de bestuursleden. Zij kunnen u verder helpen. 
 
2.6-Beleidsplan 2020 / 2023: 
Het bestuur heeft dit jaar een nieuw beleidsplan voor de jaren 2020 t/m 2023 vastgesteld.  
Dit beleidsplan is te lezen op onze website: www:seniorenvereniging-zandvoort.nl/organisatie en 
bevat geen grote verschillen met het vorige beleidsplan. 
 
2.7-Ledenadministratie: 
De ledenadministratie was ook dit jaar weer in handen van Els Kuijper. Ons ledenaantal blijft rond de 
700 schommelen, dit jaar met een uitschieter naar 740. U kunt zich voorstellen dat het bijhouden van 
alle denkbare mutaties (opzegging lidmaatschap, verhuizing, overlijden, nieuwe leden, aanvullen 
gegevens enz.) de nodige tijd in beslag neemt. Daar komt nog bij dat Els controleert of iedereen zijn 
contributie heeft betaald en zo niet, dat ze deze leden dan vaak schriftelijk moet verzoeken het alsnog 
te doen. Zo is de ledenlijst het hele jaar voortdurend aan wijzigingen onderhevig en is het lastig om 
de belanghebbende vrijwilligers continue op de hoogte te houden van de wijzigingen. Daarbij moet 
ook nog eens rekening gehouden worden met de AVG, de wet op de privacy.  
 
2.8-Diversen:  
1-Dit jaar werd de nodige aandacht geschonken aan de mogelijkheid om in bezit te komen van een 

ZandvoortPas, waarmee men diverse kortingen bij bedrijven en instellingen kan verkrijgen. Zo werd 
de folder “Extra’s voor Zandvoorters met een laag inkomen” van de gemeente Zandvoort bijgevoegd 
bij de nieuwsbrief van maart. Hierin staat een overzicht van alle bestaande regelingen voor 
Zandvoorters met een laag inkomen en hoe het de aanvraag van deze regelingen vergemakkelijkt.  

2-Informatie over de grote diversiteit activiteiten die in Pluspunt en in De Blauwe Tram voor senioren 
georganiseerd worden werd in vrijwel alle nieuwsbrieven gedeeld.  

3-De zomerexpositie in de Agathakerk over Sisi werd in de nieuwsbrief van augustus onder de 
aandacht van de leden gebracht. 

4-Aan de nieuwsbrief van september werd de folder “Eenzaamheid in acht” toegevoegd, een uitgave 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de folder wordt informatie gegeven 
over hoe eenzaamheid bestreden kan worden.  

5-Gedurende het hele jaar is het bestuur op zoek geweest naar een passende opslagruimte voor het 
opslaan van DSVZ materialen. Uiteindelijk is er een ruimte achter de kerk beschikbaar gesteld waar 
we in overleg tijdelijk wat spullen kunnen opslaan. 

6-In samenspraak met kunstenaar Cornelis van Meurs heeft het bestuur een nieuwe verjaardagskaart 
en een nieuwe kerstkaart uitgezocht. Volgens eigen zeggen heeft Cornelis hierover veel 
complimenten ontvangen.  

7-Gedurende het jaar heeft het bestuur informatie ingewonnen over hoe DSVZ de ANBI-status kan 
verkrijgen. De Belastingdienst kan verenigingen een ANBI-status geven die met minstens 90% van 
hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich 
mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. 
Donateurs aan een ANBI instelling mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van 
de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Gebleken is dat onze statuten niet voldoen aan de eisen 
die aan een ANBI instelling gesteld worden. Notaris van der Valk heeft in verband hiermee een 
wijziging van de statuten voorbereid. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2020 zal deze 
wijziging ter goedkeuring aan de leden worden aangeboden.  

 
3-Communicatie: 
1-Er zijn dit jaar wederom 10 nieuwsbrieven verschenen. Els Kuijper voerde de eindredactie.  
   Lies Beelen verzamelde de ingezonden kopie en maakte er een geheel van. Helaas liet zij gedurende 

het jaar weten met dit werk te willen stoppen. Bert Weilers werd bereid gevonden om haar taak 
over te nemen en hij startte met ingang van de nieuwsbrief van augustus. Hoewel Lies eigenlijk het 
liefst met stille trom wilde stoppen, ging voorzitter Gerard met een bos bloemen bij Lies op bezoek 
om alsnog een blijk van waardering te geven voor het werk dat zij vol overgave en naar 
tevredenheid heeft gedaan.  

2-Tijdens de ledenvergadering werd er een enquête gehouden over hoe men over de nieuwsbrief 
dacht. Er werden 45 formulieren ingeleverd en daaruit bleek dat men over het algemeen tevreden 
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is over de inhoud en de vorm. Op de vraag wie de redactie zou willen versterken kwamen slechts 
twee reacties.    

3-Behalve de vaste rubrieken zoals het voorwoord van de voorzitter en de artikelen van Pluspunt en  
Bibliotheek Zuid Kennemerland, werd informatie gegeven over alle komende activiteiten en werd 
verslag gedaan van de eerdere activiteiten.  

4-Hoewel de concept nieuwsbrief uitgebreid wordt gecontroleerd door diverse personen, bleek dat een 
foutje snel gemaakt en moeilijk op te sporen is. Met name de data en aanvangstijden zijn een 
enkele keer niet goed vermeld. Het blijft mensenwerk.  

5-Het afdrukken, het samenvoegen, nieten en op 19 wijken sorteren van de nieuwsbrieven werd door 
een viertal dames uitgevoerd. Daar waren zij, per nieuwsbrief, een volledige dinsdagmiddag mee 
bezig. Veelal thuis bij Joke Luijkx. De nieuwsbrieven werden per wijk afgeleverd bij de wijkbezorgers. 
Die waren uiteindelijk degenen die de nieuwsbrieven bij u in de brievenbus stopten. In totaal werden, 
per uitgave, ruim zeshonderd nieuwsbrieven rondgebracht. Zeker 30 leden waren actief bij het 
samenstellen, drukken, rapen, nieten, sorteren en afleveren van de nieuwsbrieven. Jan Wassenaar 
coördineerde dit geheel.  

6-In de zomer werd er een experiment gehouden met rapen en het nieten van de nieuwsbrief. Naar 
aanleiding van de gesprekken met de subsidiepartners werd een samenwerking met het Juttershart 
uitgeprobeerd. Als gevolg daarvan hebben de gasten van het Juttershart de nieuwsbrief twee keer 
in elkaar gezet. Helaas bleek het experiment geen succes en is besloten de proef te stoppen.   

7-Alle uitgegeven nieuwsbrieven zijn op onze website terug te vinden dankzij onze webmaster  
   Jan Kreijger. Ook alle andere informatie over onze vereniging kunt u op onze website terug vinden.  
8-Om nog meer aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te voldoen kregen alle 

vrijwilligers, wiens privé emailadres regelmatig in de nieuwsbrief hebben gestaan, een emailadres 
van de vereniging. Er worden geen privé emailadressen meer in de nieuwsbrief gepubliceerd.  

   De betreffende verenigings emailadressen zijn inmiddels terug te vinden in de nieuwsbrieven. 
9-Ferko van Ancum verzorgde de fotoreportages van een aantal bijeenkomsten in de Krocht en de 

fotoboeken van de reizen. Ook deze kunt zijn terug te vinden op onze website: 
    www.seniorenvereniging-zandvoort.nl.  Het is en blijft een aanrader!! 
 
4-Financiën: 
1-Penningmeester Jan Wassenaar was ook dit jaar verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen 

van onze vereniging. Op de achtergrond werd hij geholpen door Truus van der Voort. 
2-Olga Poots was verantwoordelijk voor de inning van de eigen bijdragen van de leden bij de diverse 

evenementen.  
3-Els Kuijper was verantwoordelijk voor de inning van de contributies. 
4-Van de gemeente Zandvoort ontvingen we dit jaar weer een flinke subsidie. Begin december kregen 

wij van de gemeente het bericht dat wij de activiteiten en prestaties waarvoor de subsidie over 
2018 is verleend volledig hebben gerealiseerd en er geen verrekening hoefde plaats te vinden.  

5-Van de Ruusscherstichting mochten we dit jaar ook een grote donatie ontvangen.  
6-Het eerder ingezette beleid om de verenigingsbijdragen aan het zwemmen en klaverjassen verder 

af te bouwen werd voortgezet.  
7-Het bedrag wij van de Vomar ontvangen hebben dankzij het gebruik van hun klantenkaart, viel dit 

jaar wat tegen. Helaas. Als u een klantenkaart van de Vomar heeft, en u geeft het nummer van die 
kaart door aan onze penningmeester, dan zorgt hij er voor dat DSVZ 0,5% van het door u besteedde 
bedrag op de rekening gestort krijgt. Veel kleintjes maken een grote.  

 
5-Activiteiten (in willekeurige volgorde): 
 
5.1-Nieuwjaarsrecepties: 
1-Het jaar 2019 begon met de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie op de eerste donderdag van 

het nieuwe jaar in Theater De Krocht en werd door zo'n 100 leden bezocht. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werden de beste wensen voor het nieuwe jaar in een ontspannen sfeer 
uitgewisseld. Zoals al eerder gemeld werd Ferko van Ancum op deze receptie geëerd met de 
vrijwilligersspeld van de gemeente Zandvoort.  

2-Aan de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van alle Zandvoortse instellingen en bedrijven in de 
Paddock club op het circuit op 4 januari hebben wij als vereniging niet deelgenomen. De kosten 
voor de deelname staan niet in verhouding met de belangstelling van onze leden voor deze receptie.  
Er zijn wel enkele bestuursleden aanwezig geweest. 
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5.2-De Bingo's: 
Dit jaar werden er in theater De Krocht drie bingo’s georganiseerd. De belangstelling was groot:  
1-Op 19 februari waren er 100 deelnemers.  
2-Op 5 mei werd de bevrijdingsbingo georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Nationale 

Viering Feestdagen Zandvoort. Ook een uitverkocht huis.  
3-Op 19 november konden 110 deelnemers verwelkomt worden. 
Els Kuijper deed de voorbereidingen voor de bingo's en zij werd tijdens de bingo's door meerdere 
vrijwilligers geholpen. 
 
5.3-Bloemencorso: 
Omdat het bloemencorso dit jaar een dag na terugkomst van de meerdaagse reis viel, is er dit jaar 
geen uitje naar het bloemencorso georganiseerd. 
 
5.4-Lief en Leed: 
Om blijk te geven dat men er bij hoort, krijgen alle leden van DSVZ op hun verjaardag een 
felicitatiekaart. Dat zijn er bij elkaar ruim 700 en die moeten allemaal geschreven worden, in de 
envelop gestopt worden en dan nog eens bezorgd worden. Bij jubilea en andere feestelijke 
gebeurtenissen komt daar vaak nog een bloemetje bij. Dat is een hele onderneming. Het is bij  
Mieke Kluitenburg in goede handen. Als iemand komt te overlijden zorgt Mieke er indien mogelijk voor 
dat de nabestaanden een condoleance kaart ontvangen. Voor het bezorgen van de verjaardagskaarten 
kan Mieke een beroep doen op enkele vrijwilligers.  
 
5.5-Modeshows: 
Op 11 april en op 17 oktober vonden de goed bezochte modeshows in theater De Krocht plaats.  
Die van 11 april was de laatste modeshow waaraan Klaasje Armbrust haar medewerking  verleende. 
Zij kon zich niet vinden in het beleid van het bestuur betreffende de aankondigingen en 
verslaggevingen in de nieuwsbrief. Helaas.  
Zoals gewoonlijk bleek het kledingaanbod van Jorg en Nel, gericht op onze doelgroep, zeer in trek. 
Voor ieder figuur de juiste maat en kleur. Zichtbaar gemaakt door drie parade ’s op de catwalk. Tussen 
de 2e en 3e parade werd traditiegetrouw een verloting gehouden. Zij, die zich hadden aangemeld, 
kregen een gratis lot. Omdat Nel en Jorg op 17 oktober voor de 10e keer hun medewerking verleenden, 
werden zij nog even extra in het zonnetje gezet en kregen een bos bloemen en een fles wijn 
overhandigd. Bloemenhuis W. Bluijs uit Zandvoort Noord sponsorde weer de bloemen. 
Beide modeshows werden elk door zo’n honderd belangstellenden bezocht. 
 
5.6-Cinema Nostalgie: 
Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en  
De Seniorenvereniging Zandvoort. Op de eerste dinsdagen van de maand (behoudens in de zomer) 
werd er een film vertoond die voor iedereen, maar wel specifiek voor senioren, toegankelijk was. 
Vooraf was er koffie of thee met koek of cake. Gastvrouwen Joke Luijkx en Yvonne Verhoeven waren 
aanwezig om te helpen bij de instap in de lift en/of het begeleiden naar de stoelen in de zaal.  
José Koper verzorgde het gevarieerde aanbod van de films. 
De volgende films werden in het Circus Theater Zandvoort vertoond: 
1-Op 8 januari “Bohemian Rhasody”, Een ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger 

Freddie Mercury, met Rami Malek in de hoofdrol. Aantal toeschouwers: 98. 
2-Op 5 februari “The Wife”, met Glen Close en Jonathan Price. Een drama over menselijke relaties en 

een vrouw die uiteindelijk haar eigen stem terugvindt. Aantal toeschouwers: 100. 
3-Op 5 maart “The old man and the gun”, Met deze film sloot Robert Redford zijn immense acteer 

carrière af. De film gaat over de klopjacht op een gepensioneerde, maar nog steeds succesvolle 
bankovervaller. Met Sissy Spacek, Tom Waits, Casey Affleck.  Aantal toeschouwers: 63. 

4-Op 2 april “Stan & Ollie“, De film vertelt het waargebeurde verhaal van ’s werelds en Hollywoods 
bekendste duo tijdens het plannen van hun laatste theatertoer door het naoorlogse Engeland en 
Ierland. Aantal toeschouwers: 39. 

5-Op 7 mei “Colette”, Deze film gaat over het fascinerende levensverhaal van één van de bekendste 
vrouwelijke auteurs van Frankrijk die het preutse land op zijn kop zette met haar sexy novelles over 
Cladine en Gigi. Met Keira Knightley in de hoofdrol. Aantal toeschouwers: 47. 

6-Op 4 juni “Tea with the Dames”, over de groep jonge actrices die een zestig jaar geleden een  
aardverschuiving in het Britse culturele establishment veroorzaakten. Met Eileen Atkins, Judy Dench, 
Joan Plowright en Maggie Smith, die inmiddels allemaal geridderd zijn tot “Dame”.  
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   Aantal toeschouwers: 32. 
7-Op 3 september “Le Grand Bain” over een groepje mannen van middelbare leeftijd die zich 

bekwamen in de kunst van het synchroonzwemmen en besluiten voor Frankrijk uit te komen op het 
WK synchroonzwemmen. Aantal toeschouwers: 44.   

8-Op 1 oktober de ruim drie uur durende documentaire “Woodstock, 50th Anniversary” over 
legendarische muziekfestival dat in augustus 1969 in Bethel plaatsvond. Met optredens van o.a. 
Jimmy Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, Santana, The Who, Jefferson Airplane, Joan Baez, en Crosby, 
Stills and Nash. Aantal toeschouwers: 39. 

9-Op 5 november “Poms”, waarin bewoonster Martha (Diana Keaton) van Sun Springs, een luxe 
bejaardengemeenschap, een cheerleading club opricht voor vrouwen van boven de 60. Aantal 
toeschouwers: 53.  

10-Op 3 december “Dowton Abby”, bekend van de succesvolle televisieserie. De geliefde Crawleys en 
hun onbevreesde personeel bereiden zich in deze film voor op het belangrijkste moment in hun 
leven: Een koninklijk bezoek. Aantal toeschouwers: 58. 

In totaal ontving Cinema Nostalgie dit jaar 573 personen in het Circus Theater Zandvoort. 
 
5.7-Museum bezoeken: 
1-Omdat 2019 was uitgeroepen tot Rembrandtjaar werd op 14 februari het stadsarchief Amsterdam 

door 19 leden bezocht, waar de tentoonstelling “Rembrandt Privé” te zien was. De grootste schilder 
uit de Nederlandse geschiedenis liet naast een groot aantal kunstwerken ook vele sporen in de 
archieven na. Er waren originele zeventiende-eeuwse documenten van bekende en onbekende 
verhalen over Rembrandt te zien. Ook origineel werk van Rembrandt werd tentoongesteld.    

2-Op 21 maart toog men naar Leiden, naar het Rijksmuseum van Oudheden. Daar konden meer dat 
500 topstukken worden bewonderd van de fascinerende godenwereld van de oude Egyptenaren. 
Het aantal deelnemers aan dit museumbezoek bedroeg 18 personen. 

3-Op 11 april gingen 23 liefhebbers op bezoek bij het Rijksmuseum Amsterdam. Daar werd de zeer 
druk bezochte tentoonstelling “Alle Rembrandts” bezocht 

4-Op 9 mei werden maar liefst twee musea in Amsterdam bezocht. Voor degenen die het bezoek van 
11 april hadden gemist, werd alsnog de mogelijkheid geboden de tentoonstelling “Alle Rembrandts” 
te bezoeken. De anderen gingen naar het Van Gogh Museum, waar de tentoonstelling “Hockney  - 
Van Gogh: The Joy of Nature” bezocht. Te zien was dat Vincent van Gogh een grote bron van 
inspiratie voor David Hockney is geweest. Aantal deelnemers: 10.  

5-Op 11 en 18 september werden twee unieke rondleidingen in het mooie provinciehuis aan de Dreef 
in Haarlem bijgewoond. Het bezoek aan Paviljoen Welgelegen bracht de deelnemers terug in de tijd 
tijdens de wandeling door de rijk gedecoreerde vertrekken. Daarin waren de zoveel mogelijk in 
originele staat teruggebrachte meubels te zien en ook prachtige kunststukken in het museum en 
de tuin werden bewonderd. Dit alles vergezeld met de verhalen die bewaard zijn gebleven. 
Voorafgaand werd in de Lodewijk Napoleonzaal een inleiding gegeven over de geschiedenis van het 
gebouw en haar bewoners. Zo werd een rondleiding gemaakt door de Hope-zaal (nu in gebruik door 
gedeputeerde staten), drie historische vertrekken (slaapkamer van koning Lodewijk Napoleon, de 
Hope-kamer en de Willemijntjeskamer), de antichambre, het monumentale trappenhuis, de 
historische keuken en de voormalige eetzaal. Op één vraag van een van de bezoekers had gids 
Annelies Homburg geen antwoord. Zij beloofde dat antwoord later aan ons door te geven en 
inderdaad, in de nieuwsbrief van november heeft zij haar belofte waargemaakt. De vraag was wat 
er in het provinciehuis gebeurde in de jaren 1940-1945. Het antwoord luidde: Het is een 
provinciehuis gebleven, maar dan onder NSB-bestuur. Er waren geen commissarissen van de 
Koningin maar er waren commissariaten van de provincie. In de galerij, beneden in de gang, is de 
toenmalige commissaris, een collaborateur, niet opgenomen. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 
maar liefst 53 personen. 

6-Op 16 oktober werd een bezoek gebracht aan het Nationaal Monument Oranje Hotel, de 
Scheveningse gevangenis tijdens de tweede wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 werden hier ruim 
25.000 mensen gevangen gehouden voor verhoor en berechting. Dat waren mensen uit alle hoeken 
van Nederland, die de Duitse wetten hadden overtreden. Veelal verzetsstrijders, maar ook joden, 
Jehova’s getuigen, communisten en zwarthandelaren. De naam Oranjehotel was een ode aan de 
verzetsstrijders die er opgesloten werden. Enkele bekende Nederlanders die daar vastgehouden 
werden zijn: Erik Hazelhoff Roelfsema (de Soldaat van Oranje), Rudolph Cleveringa, Titus Brandsma, 
George Maduro, Pim Boellaard, Henri Pieck, Simon Vestdijk, Heinz Polzer (drs. P.) en  

   Corrie ten Boom. Sommigen kwamen vrij, anderen werden gedeporteerd of ter dood gebracht op 
de nabijgelegen Waasdorpervlakte. Er werd kennis genomen van de verhalen over angst, hoop, 
geloof en vaderlandsliefde en er werd aangetoond hoe kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes 
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gemaakt worden tijdens rechteloosheid, onderdrukking en vervolging. Met dit bezoek gingen 14 
leden mee. 

7-Op 21 november werd in de Hermitage in Amsterdam de tentoonstelling “Juwelen! Schitteren aan 
het Russische Hof” bezocht. Honderden juwelen uit de fabelachtige juwelencollectie konden samen 
met de rijk gedecoreerde japonnen en de vele portretten bewonderd worden en werd een indruk 
gegeven van de mode van de high society aan het Russische Hof uit de negentiende en vroege 
twintigste eeuw. Dat alles in het decor van balzalen en boudoirs, zoals in het Winterpaleis van de 
tsaren. Na het bezoek aan de Hermitage werd de Waalse Kerk bezocht, waar Richard van der Brug 
een rondleiding verzorgde. Aantal deelnemers: 26. 

Over het hele jaar gezien telde de organisatie van het museumbezoek 163 deelnemers.        
 
5.8-Stadswandelingen: 
Onder leiding van Jopie van Heumen en Ans Vet werden dit jaar 2 stadswandelingen gehouden.  
1-De eerste werd gehouden op 18 juni. In Amsterdam liepen 11 leden in het mooist denkbare weer 

mee met de door “Mee in Mokum” georganiseerde unieke Rembrandt stadswandeling. Eerst koffie 
op het terras bij de Blauwbrug, daarna onder begeleiding van gildegids Cees een ware Rembrandt 
wandeling, langs alle panden en adressen van betekenis met alle bijzonderheden en anekdotes van 
toen. De stadswandeling werd besloten met een lunch op het eerder genoemde terras.  

2-Op 24 juli stond de stadswandeling in Hoorn gepland. Helaas was het de warmste dag van 2019 
waardoor de wandeling is geannuleerd en verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.  

3-Op 21 augustus werd koers gezet naar Gouda. 15 senioren begonnen het uitstapje in een leuk 
koffiehuis. Daar werden zij getrakteerd op een echte stroopwafel. Dé Goudse uitvinding. De gids 
van dienst heette Bert en met twee andere dames van “De Gilde” werden onze senioren begeleid 
door de middeleeuwse steegjes, omringd door singels en opgesierd door verschillende gevels uit de 
15e eeuw. In de 19e eeuw werden de huisjes gebruikt om leer te looien. De daling van het waterpeil 
van de Gouwe is een probleem geworden. Scheepvaart is niet meer mogelijk. Aan het eind van de 
wandeling werd bij het stadhuis genoten van het ieder uur luidende carillon met een dansende Graaf 
en zijn volgelingen. Na een gezamenlijk “broodje” ging een deel van de groep nog de schitterende 
ramen in de Sint Janskerk bezichtigen, terwijl het andere deel van het zonnetje bleef genieten. 

Dit jaar werden door in totaal 26 leden deelgenomen aan de stadswandelingen. 
 
5.9-De leesclub: 
Om de zes weken komen zeven vrouwelijke leden bijeen in het Rode Kruis gebouw. Dan worden de 
gelezen boeken besproken, die de bibliotheek wederom punctueel verzorgde, compleet met een 
uittreksel van de schrijver van het boek.  De bibliotheek geeft elk seizoen een lijst uit van ca. 500 
titels, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het bespreken van de boeken resulteert meestal in 
verrassende resultaten. Wat de een als “lekker leesbaar” ervaart, komt bij de ander over als “ik heb 
het doorgeworsteld”. Om een ieder zijn inbreng te garanderen bij het bespreken van de gelezen 
boeken, kunnen er niet meer dan zeven leden deelnemen. Voor nieuwe belangstellenden bestaat er 
een wachtlijst. Coördinator was ook dit jaar weer Atie Kroonsberg. 
 
5.10-Dagtochten: 
Ook dit jaar hebben Tilly Polsma en Frény Kirindongo - van Eck zich weer ingespannen om een 
gevarieerd aanbod aan dagtochten aan onze leden te kunnen presenteren. In samenspraak met 
Brouwer Tours zijn ze daar weer uitstekend in geslaagd. Om wat onvrede met Brouwer Tours weg te 
werken hebben Tilly, Frény en ondergetekende op 19 september in Noordwijk een gesprek met de 
directie en contactpersonen van Brouwer Tours gehad, waarin alle puntjes nog eens stevig op hun 
plaats werden gezet. Om de blik te wat te verwijden werden zij uitgenodigd om op 31 oktober een 
inspiratie dag te bezoeken in het Plantarium te Boskoop. Daar konden zij ideeën opdoen voor komende 
dagtochten. 
1-De eerste dagtocht dit jaar ging naar Friesland. Met een splinternieuwe bus vertrokken 40 senioren 

via de Noordoostpolder naar het “It Damshûs” in Nij Beets waar men een indruk kreeg van het 
leven begin 1900 in het veengebied, zowel door een film als door een wandeling door het 
openluchtmuseum. Nadat in Beetsterzwaag van een heerlijke lunch was genoten, werd met de bus, 
onder leiding van een gids die helaas zonder ondertitels sprak, een turfroute gereden. De 16 dorpen 
van Opsterland werden alle benoemd en er konden enkele, van de 35 ooievaarsnesten bewonderd 
worden. Na nog een thee met oranjekoek keerde men via de afsluitdijk weer huiswaarts waar men 
om 20.00 uur voldaan aankwam. 

2-Op 6 juni stond een bezoek aan dierentuin Van Blanckendaell Park in het Noord-Hollandse 
Tuitjenhorn op het programma. Doordat de bodem te drassig was, moesten sommige dieren, 



Jaarverslag De SeniorenVereniging Zandvoort 2019 

Bijlage nieuwsbrief april 2020, jaargang 8 nummer 3                                                                        blad  8   

afkomstig vanuit de hele wereld, in hun nachtverblijf blijven. Met twee golfkarretjes werd een 
rondleiding over het park gegeven. De bestuurder, tevens gids, gaf uitleg over de dieren in het park. 
Het dorpsleven van vroeger werd uitgebeeld in het museum. De burgemeester, een notaris met 
klerk, de dokter in vol ornaat achter zijn bureau en een schoolbank met leerling gaven de bezoekers 
een nostalgisch gevoel. Vervolgens werd vanaf Camperduin door de duinen naar Bergen aan Zee 
gereden, de dag werd afgesloten met een verrukkelijk culinair diner. Van deze dagtocht hebben 41 
leden genoten. 

3-Op 18 juli trok een gezellig gezelschap naar het Brabantse Raamsdonk om daar kersen te proeven. 
Na de koffie met kersengebak werd een leuke uitleg gegeven over de kersenboomgaard en reed 
het gezelschap langs de kersenboomgaard met twee treintjes, bestaande uit 4-persoons 
“openluchtcoupé ‘s”. Zelf ontworpen en gemaakt van houten pallets. Nadat er in het 
specialiteitenwinkeltje ruimschoots kersen waren ingekocht, werd koers gezet naar Museum  

   Oud Oosterhout, een buitenmuseum in miniatuur. Daar vertelde een dame over het Oosterhout van 
vroeger. Ook binnen bleek een en ander te zien. Na een drankje vertrok men naar Terheijden. Daar 
werd, zoals vanouds, van een prima verzorgd diner genoten. Mede dankzij het mooie weer keerde 
de groep, bestaand uit 48 leden, voldaan huiswaarts.  

4-Op 3 oktober had men wat last van startproblemen op weg naar de boot van Rederij Loosdrecht. 
Door snel in te stappen konden de openstaande bruggen nog gehaald worden. Doordat 
medepassagiers een uurtje langer wilden varen, werd het een vaartocht van drie uur in plaats van 
2 uur. Aan boord werd men verwend met koffie, thee en appeltaart met slagroom. En ook nog een 
borrelhapje. Jammer genoeg werden drie tafels van onze groep overgeslagen voor nog een borrel. 
De tocht ging over de Vecht, langs mooie landhuizen en theekoepels, waarna opeens de 
Loosdrechtse Plassen opdoemden. Sommige brugonderdoorgangen waren niet al te ruim en de 
schipper kon niet voorkomen dat het schip af en toe de kant raakte. Na de vaartocht werd met een 
busrit door de omgeving Vleuten bereikt. Daar stond een fantastisch drie gangen diner klaar. Men 
zat letterlijk in de donderzaal met aan beide zijden flitslicht met veel gedonder en regen op de 
daken en plafondverlichting die rood werd. Terwijl de deelnemers het clublied zongen, bracht 
chauffeur Peter de groep weer veilig thuis. Aantal deelnemers: 63. 

5-De laatste dagtocht van 2019 begon op 12 december met  koffie met gebak  in de Yakult fabriek in 
Almere. Na een korte presentatie met introductiefilm volgde een rondgang over de galerij, zodat 
van bovenaf het productieproces bekeken kon worden. Bij vertrek werden de deelnemers verrast 
met een koeltasje met drie soorten Yakult, om thuis uit te proberen. De volgende stop was de 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Daar kon ieder op eigen gelegenheid genieten van de prachtig 
aangelegde tuinen met bruggetjes en waterpartijen, die werden bevolkt door aapjes en Lori’s. In 
de vlindertuin, met een tropische temperatuur, besloegen de brillen spontaan, maar heeft men toch 
zijn ogen uitgekeken. Op de gezellige kerstmarkt bleken de prijzen redelijk, waardoor er volop 
inkopen gedaan werden. In het paviljoen werd nog even bijgekomen met een hapje en een drankje, 
omgeven door zomerse planten die nog volop in bloei stonden. Het drie-gangen menu stond gereed 
in Hoeve Adrichem in Beverwijk, opgedekt met etagères. Na de korte praatjes van Frény, Tilly, Ria 
en Peter werden over en weer presentjes uitgedeeld en ontvingen alle deelnemers een 
geluksengeltje als dank voor hun deelname dit jaar. Deze dagtocht telde 41 deelnemers. 

In totaal namen maar liefst 233 leden in 2019 deel aan een of meerdere dagtochten.  
 
5.11-Meerdaagse reizen: 
1-Dit jaar ging de meerdaagse reis naar de Duitse Vulkaaneifel. Onder verantwoordelijkheid van “BTR-

reizen” vertrok op 15 april het 33-koppige gezelschap uit Zandvoort en kwam, na een heerlijke 
busreis met een goed rijdende chauffeur, om 14.30 uur aan bij het hotel in Stadtkyll. Het was all-
in, dus nadat de ruime kamers ingedeeld en ingeruimd waren konden de glazen gevuld worden.  

   Na het buffet trad er een zanger op en was de eerste dag al snel voorbij. De dagen daarop werden 
de volgende plaatsen bezocht: Bad Münstereifel (veel winkels en terrasjes, mooie stadspoorten en 
een lange stadsmuur); Echternach in Luxemburg (slenteren door de stad, winkels en terrasjes); 
Rurberg (een boottocht over de Rursee); De avonden werden gevuld met: Kijken naar Juventus – 
Ajax (met veel gejoel eindigend door de winst van Ajax), een loterij met veel prijsjes en een 
bingoavond. De terugreis verliep door de overvolle wegen wat minder voorspoedig dan gehoopt. 
Zelfs een sluiproute hielp niet. De reis werd besloten met een afscheidsdiner in Vijfhuizen.    

2-Op zondag 1 september had de cultuurreis een vlekkeloze start. 43 leden gingen met Effe-weg mee 
richting Wenen voor een door Frény, in overleg met haar contactpersoon bij Effe-weg, uitgestippelde 
7-daagse reis. Na de koffie met gebak in Didam bracht chauffeur Nico, bekend van vorig jaar, de 
groep naar Enkering, waar de eerste overnachting plaatsvond. Tijdens de rit werd een bingo zonder 
bingoballen gehouden en de gewonnen prijzen werden op de eerste avond, na het diner al uitgereikt.  
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   De volgende dag werd meteen de trend gezet: Vroeg op, ontbijten en door! Een rondleiding met 

een Nederlands sprekende gids in Salzburg onderbrak op de tweede dag de reis naar Tulinerbach, 
ca. 30 km van Wenen, middenin het Wienerwald. In Wenen zelf werden door middel van een 
stadsrondrit  bezoeken gebracht aan o.a. slot Belvedere, het bijzondere Hundertwasserhaus en 
natuurlijk ook slot Schönbrunn, waar naast het bezichtigen van de prachtige zalen ook met een 
treintje door de enorme paleistuinen gereden kon worden. Tijdens de reis ontbrak een boottocht 
over de Donau niet. Het was gelukkig een zonnige dag toen van Krems naar Melk gevaren werd, 
waar ook nog een bezoek gebracht werd aan het imposante Benedictijnenklooster. Tijdens de 
bustoer door het Wienerwald moesten de deelnemers hun zangkwaliteiten aanspreken voor het huis, 
waar Frans Schubert het wereldberoemde lied “Der Lindenbaum” componeerde. Met een 
mondharmonica begeleidde gids Christina het vocale gedeelte van deze dag. Nabij Meyerling kon 
een aantal personen de verleiding niet weerstaan om het grootste gebakje ooit te bestellen. Tijdens 
de “vrije” middag kon op eigen gelegenheid een stadswandeling door het centrum van Wenen 
gemaakt worden aan de hand van een door Truus van der Voort uitgestippelde route. Op de 
terugweg werd nog een bezoek gebracht aan driestromenstad (Inn, Ill en Donau) Passau en kon 
men genieten van een orgelconcert op het grootste orgel ter wereld. In het hotel in Velburg, waar 
de laatste overnachting plaatsvond, werd s-avonds live meegejuicht met het oranje legioen omdat 
Oranje het Duitse voetbalelftal met 2-4 versloeg. De reis werd op de laatste dag afgesloten met 
een warme lunch in hotel Maischeider, met natuurlijk een Wiener Schnitzel. Om klokslag 21.00 uur, 
na een geweldige reis, was de groep weer terug in Zandvoort. 

 
5.12-Uit eten: 
Jopie van Heumen en Ans Vet organiseerden dit jaar 9 keer twee avondjes “Uit Eten”. De volgende 
restaurants bleken bereid op hun verzoeken in te gaan en onze leden een passend 3-gangen voor 
slechts € 15,-- menu aan te bieden:  
1-Op 23 en 24 januari: Chinees Amazing Asia (bij het station). 
2-Op 26 en 27 februari:  Proeflokaal Bregje aan de kop van de Zeeweg. 
3-Op 20 en 21 maart: Grieks restaurant Zaras in de Haltestraat. 
4-Op 17 en 18 april:  Beachclub Tien, strandafgang De Favauge 10. 
5-Op 17 mei: Theater De Krocht. Ter afsluiting van het seizoen werd een koud buffet 

geserveerd, met muzikale omlijsting van John Heeren en Reg Jonker, 
samen het duo Regtime vormend. 

6-Op 18 en 19 september: Beach Club Tien, strandafgang De Favauge 10. 
7-Op 23 en 24 oktober: De Drie Aapjes in de Haltestraat. 
8-Op 20 en 21 november: Brasserie Zin in de Haltestraat. 
9-Op 18 en 19 december: Rabbel aan het Kerkplein, waar een echt Kerstdiner klaar stond. 
Verschillende reporters deden uitgebreid verslag van bovengenoemde etentjes in de nieuwsbrieven. 
Zij waren zonder uitzondering zeer lovend. Het uit eten is volgens een van hen eigenlijk ondergeschikt 
aan de maaltijd, het is meer voor het leggen van nieuwe contacten.  Aan de etentjes deden per maand, 
over twee avonden gerekend, gemiddeld zo’n 100 leden mee. In totaal hebben er dus ongeveer 900 
leden van een gezellige maaltijden genoten. 
 
5.13-Klaverjassen: 
Aan het begin van het jaar nam Inge Wardenier afscheid als organisatrice van het klaverjassen.  
Op 21 januari was zij voor het laatst aanwezig. Voorzitter Gerard Kuijper bedankte haar voor haar 
inzet in een korte speech en met een boeket bloemen. Vanaf toen werd het klaverjassen georganiseerd 
door Henny Paap, Greet van Duijn en Annie ter Wolbeek. Tijdens de zomerstop heeft het bestuur 
overleg gehad met het bestuur van de volkstuinvereniging en de Buffalo’s over het eventueel gebruik 
van hun accommodatie, maar kon daar geen overeenstemming over bereiken. Daarom werd op 2 
september het nieuwe seizoen weer gestart in het gebouw van de Jeu de Boules vereniging. Elke 
maandagmiddag wordt er op 6 tafels door 28 deelnemers geklaverjast. Eens per maand wordt er een 
marsenmiddag gehouden. Eén keer per maand worden de deelnemers verwend met iets lekkers, een 
haringhapje, een bitterbal of iets dergelijks. Per maand krijgt degene met het hoogste aantal behaalde 
punten een prijsje. Ook de snoeppot gaat regelmatig rond. Men is uitermate gelukkig met een aantal 
invallers, waaronder Hans Paap en Stas Zwemmer. De laatste wordt zelfs de rots in de branding 
genoemd. Henny, Greet en Annie beleven zelf erg veel plezier aan het organiseren van het 
klaverjassen en alles wat daar omheen zit. Ria Molenaar roosterde de vrijwilligers in voor het 
rondbrengen van de koffie en andere drankjes tijdens het kaarten. Zij beschikte over 13 personen. 
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5.14-Stevig wandelen: 
De wandelgroep begon in het voorjaar voor het zesde keer jaar in successie aan het wandelseizoen. 
Werd destijds begonnen met 7 enthousiastelingen die 3,5 km in de Amsterdamse Waterleiding Duinen 
liepen, nu bestaat de wandelgroep uit 40 deelnemers die wekelijks, verdeeld over de zondag- en 
woensdagmorgen, zo’n 6,5 km per keer in een flink tempo lopen. Voor degenen die dit tempo niet 
kunnen volhouden is er op woensdagmorgen een extra groep geformeerd die ongeveer één uur in een 
wat rustiger tempo (maar geen slentertempo) lopen. Door het wandelen blijf je fit en door de 
gezelligheid onderling zijn de muizenissen in je hoofd snel verdwenen. De start van het zesde 
wandeljaar werd op 24 maart gevierd met het eten van een pannenkoek na afloop van de wandeling. 
Daar waren 19 wandelaar bij aanwezig. Frény van Eck organiseerde het geheel. 
 
5.15-Nordic Walking: 
Op de dinsdagen van januari tot maart hebben de liefhebbers de Nordic Walking lessen van  
Marike Kramer op privé basis gevolgd. Van maart tot juni werd er in DSVZ verband “gewalkt”. In de 
zomerperiode werd zonder les doorgegaan. Vanaf september tot eind december werden de lessen 
weer vervolgd. Er werd stevig aan spier- en evenwichtsoefeningen gedaan en natuurlijk werd ook de 
techniek om de stokken optimaal te benutten geoefend. Gemiddeld deden er 10 personen mee en 
over het hele jaar geteld waren er 450 Nordic Walkers actief. 
 
5.16-Fietsen: 
Voor het zevende jaar in successie werd er elke 2e en 4e zaterdag van de maand gefietst. Het aantal 
deelnemers varieerde per keer tussen de zeven en dertien. Dit jaar hebben zich twee nieuwe fietssters 
aangemeld. Bijna alle fietsers hadden een elektrische fiets.  De gefietste afstand varieerde tussen de 
20 en de 40 km. Elke keer werd er klokslag 13.00 uur vertrokken van het verzamelpunt, bij de ingang 
van Center Parcs aan de Vondellaan. Zo’n beetje de hele omgeving van Zandvoort is inmiddels door 
de fietsers bereden. Van Noordwijk tot IJmuiden en van Hillegom tot Pont Buitenhuizen. Door de 
duinen en over de doorgaande wegen, door weer en wind. Steevast werd de fietstocht onderbroken 
door een bezoek aan een gelegenheid, waar dan van koffie, thee of speciaal bier werd genoten. Na 
afloop, meestal rond 16.00 uur, werd er door een aantal nog wat nagepraat bij Rabbel in het dorp, 
vaak onder het genot van een chardonnay of een ander geneugje. Cilia van Weerdt was ook dit jaar 
weer de leidster van deze activiteit. Bij een gemiddelde deelname van 10 leden met een gemiddelde 
afstand van 30 km werd er dit jaar ruim 7200 km gefietst!! 
 
5.17-Zwemmen: 
Op alle maandagen werd er vanaf 10.00 uur, een uur lang, in het zwembad van Center Parcs Zandvoort 
door gemiddeld 20 leden gezwommen. In lekker warm water van rond de 30 graden. Met de Center 
Parcs voordeelpas én een DVSZ korting konden onze leden redelijk goedkoop terecht. Omdat de 
gerichte subsidie van de gemeente voor het zwemmen niet meer bestaat, heeft het bestuur moeten 
besluiten de bijdrage uit de verenigingskas voor het zwemmen af te bouwen. Met ingang van 
september 2019 werd deze DSVZ-bijdrage verlaagd naar € 1,-- per keer. Jan Wassenaar was de 
coördinator van het geheel en heeft tot nog toe tevergeefs geprobeerd de directie van Center Parcs 
te spreken te krijgen om de mogelijkheid van gereduceerde zwemtarieven voor onze 
maandagmorgenzwemmers te bewerkstellen. Over het hele jaar gezien werd er ongeveer 2000 keer 
gebruik gemaakt van het zwembad.   
 
5.18-Biljarten: 
Dit jaar werd het aantal vaste deelnemers op de woensdagmiddag met één uitgebreid. Op middagen 
dat iedereen aanwezig was werden er zeven partijen van 25 beurten gespeeld. Was een van de  
deelnemers op vakantie, dan speelden de overige 6 biljarters zes partijen van elk 30 beurten. Van de 
51 weken die er gespeeld zijn, waren er 36 keer 7 biljarters aanwezig. 15 keer waren er 6 biljarters 
aanwezig. Er werden in totaal 342 partijen gespeeld. Met een gemiddelde van 54,2 caramboles per 
partij werden er in totaal 18.536 caramboles gemaakt. Cor maakte dit jaar de hoogste serie: 17. Het 
hoogste moyenne in één partij kwam ook op zijn naam: 3,71. Van de € 2,-- die deelnemers per keer 
inlegden, werd het onderhoud van de tafel bekostigd en kon door Henk Baars de koffie en koek 
geserveerd worden. Hij verzorgde ook de inkoop. Met kerstmis kregen alle deelnemers een 
welverdiende fles wijn. Op 1 en 8 oktober werden de keus gekruist met “De Schutters”, de biljartclub 
onder leiding van Joop Goedegebuure, die ook wekelijks gebruik maakt van hetzelfde biljart. Helaas 
konden de onzen hen niet verslaan er werd er met 86-79 een kleine nederlaag geleden. Tijdens deze 
avonden werden de biljarters getrakteerd op taartjes, hartige hapjes, snacks, zoutjes en appeltaart. 
Ondergetekende was de coördinator.  
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5.19-Evenementencommissie: 
De evenementencommissie bestond dit jaar uit: Olga Poots, Yvonne Janse, Inge van Driel,  
Mary van Duijn en Jan Kreijger en organiseerde dit jaar drie evenementen.  
1-Op zondag 31 maart werd de themamiddag in de Krocht georganiseerd met het thema “De 60-er 

jaren”. Met de muziek van de band Dakine werd de sfeer uit de jaren 60 opgeroepen. De ca. 100 
bezoekers werden die middag bij binnenkomst ontvangen met een kopje koffie of thee met een 
lekkernij uit die tijd. Gedurende de middag werden zij verwend met diverse hapjes die in de jaren 
zestig zeer populair waren. 

2-Op 10 september werd er een gezellige middag met Spaanse tapas georganiseerd. Fred Kroonsberg 
werd bereid gevonden om de muzikale omlijsting te verzorgen. De bezoekers kregen zes 
verschillende tapas en een glas sangria die door de deskundige medewerkers van de Krocht werden 
rondgebracht. Voor de afwisseling verzorgde Fred ook nog een muziekquiz. Hierin had hij een 
addertje onder gras ingebouwd door de opname van het lied “Der Lindenbaum” van Frans Schubert, 
in de uitvoering van de deelnemers aan de cultuurreis, als quizvraag te gebruiken. De middag werd 
door ruim 100 personen bezocht. 

3-Op 4 en 5 oktober organiseerde de evenementencommissie in samenwerking met twee 
bestuursleden de High Tea. Voor de vierde keer in successie werd deze op twee achtereenvolgende 
dagen georganiseerd. Met verschillende soorten thee, sandwiches, saucijs- en kaasbroodjes. 

   Er werd ook aandacht geschonken aan het thema eenzaamheid. De dagen vielen namelijk midden 
in “de week tegen de eenzaamheid”. Een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Met de slogan “Dé eenzaamheid oplossen kunnen we niet alleen, maar iemands 
eenzaamheid oplossen kunnen we allemaal” werd er stilgestaan bij dit onderwerp. Vervolgens 
kwamen er etagères met scones, chocolade, jam en honing voorbij. Op beide middagen maakten 
de nieuwe burgemeester David Moolenburgh en wethouder Gert-Jan Bluijs gebuik van hun 
uitnodiging om de high tea bij te wonen. De burgemeester kwam kennismaken en maakte tijd voor 
enkele persoonlijke gesprekjes. Ook werd er een presentatie gegeven over “De Luisterlijn”. Voor 
wie er behoefte aan heeft biedt deze lijn (0900-0767 of 023-5471471) een anoniem luisterend oor, 
24 uur per dag. De middagen werden afgesloten met een koffiekaatje en advocaatje met slagroom. 
Op vrijdag waren er 79 personen aanwezig en op zaterdag 45 personen, waaronder 9 niet-leden.  

 
5.20-Diversen: 
1-Op zondag 26 mei konden leden van DSVZ op vertoon van de ledenpas € 2,50 korting krijgen voor 

het groot concert in de Agathakerk met twee koren, het NOG Concertkoor uit Haarlem en het Velser 
seniorenkoor “Vitaal”. Er werden stukken uit musicals, operettes en opera’s, popsongs, gospel en 
Zuid Afrikaanse liederen gezongen. Het is mij niet bekend hoeveel leden hierop ingegaan zijn. 

2-Op vrijdag 8 november werd speciaal voor de seniorenverenging Zandvoort, tegen een 
gereduceerde entreeprijs, in theater De Krocht de voorstelling “De Kringloopwinkel” door de Hedi’s 
International gespeeld. De Hedi’s bestaan uit Dick Hoezee en Henk Jansen. Het werd een leuke 
middag met cabaret, circus, variété, film, zang en comedy. Het was de laatste voorstelling van ras 
entertainer Dick Hoezee, die na 65 jaar stopte met optreden in binnen- en buitenland. Veel respect 
voor Dick Hoezee omdat kort voor de voorstelling zijn vrouw kwam te overlijden. Hij liet de 
voorstelling desondanks toch doorgaan.  

 
6-Vrijwilligers: 
Het bestuur is bijzonder trots op de ca. 61 vrijwilligers waarover onze vereniging beschikt. Mede 
daarom werden er dit jaar twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd:  
1-Zo werd op 14 augustus in het Rode Kruis gebouw een bijeenkomst met de vrijwilligers gehouden, 

waarop alle “leidinggevenden” hun zegje over hun activiteit konden doen. Het bestuur informeerde  
groep over de in te voeren verenigings emailadressen en hoe daar mee om te gaan. Daarna werd 
een bingo gehouden en konden de aanwezigen nog even gezellig na borrelen.   

2-Als dank voor alle inspanningen werden alle vrijwilligers op 6 december uitgenodigd in theater  
   de Krocht voor een middag met het thema “Een warme winterse middag”. De persoonlijke 

uitnodigingen voor deze middag werden vergezeld door een wollen ijsmuts, die als entreekaart 
dienst moest doen. Mede daardoor, en de winterse aankleding van de zaal, werd er een warme sfeer 
gecreëerd. Theo had de catering weer in zijn vertrouwde handen, met diverse winterse gerechten. 
Gezien de reacties, bleek de middag inderdaad een warm gevoel te hebben opgewekt. 
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7-Slot: 
Het verslag komt tot een eind. Het is weer een heel verhaal geworden. Dankzij al onze vrijwilligers 
kon dit overzicht van de vele activiteiten tot stand komen. Maar natuurlijk ook dankzij de vele 
deelnemers aan al deze activiteiten.  
Voor alle activiteiten die onder hoofdstuk 5 van dit verslag beschreven zijn geldt, dat veel 
uitgebreidere informatie en verslaggeving in de nieuwsbrieven van 2019 te vinden is. Mocht u de 
nieuwsbrieven niet bewaard hebben, op onze website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl zijn ze 
allemaal terug te vinden onder menuregel “Nieuwsbrief archief”. 
Zoals u van mij gewend bent is in dit verslag tot nu toe geen plaats ingeruimd voor bedankjes. Dat 
doe ik bewust. Het zou de leesbaarheid van dit verslag niet ten goede komen. Het risico iemand te 
vergeten is niet denkbeeldig. Om dat te voorkomen bedank ik liever iedereen in één keer en ik hoop 
dat u daar begrip voor heeft. Iedereen die in 2019 belangrijk geweest is voor onze vereniging, of u 
nu lid bent of niet. En of u meer of minder, veel of weinig of lang of kort uw tijd aan onze vereniging 
heeft besteed. Mocht u zich hierin herkennen dan geldt het dankwoord zeker ook voor u. Mede dank 
zij u hebben onze leden zich niet alleen kunnen vermaken, maar konden zij ook actief bezig zijn en/of 
genieten van de culturele evenementen. En konden zij sociale kontakten ontwikkelen en uitbouwen. 
 
Dus bij deze: 
 
NAMENS HET BESTUUR EN ALLE LEDEN VAN DE SENIORENVERINGING ZANDVOORT: 
HEEL, HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW INZET EN DIENSTBAARHEID!!. 
 
Tot slot de zeer gemeende dankwoorden voor alle instellingen, verenigingen, bedrijven en personen 
die ons in 2019 op diverse wijzen gesteund hebben. Dat zijn: 
De Gemeente Zandvoort, met name burgemeester David Moolenburgh en wethouder G.J.Bluijs; 
De Ruusscherstichting; 
De medewerkers van Pluspunt, Ook Zandvoort en De Blauwe Tram; 
De medewerkers van de Bibliotheek Zandvoort; 
Bloemenhuis Bluijs, Zandvoort Noord; 
Dhr. Cornelis van Meurs; 
De Zeemeermin; 
De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort 
Kennemerhart Zandvoort; 
Het Rode Kruis afdeling Zandvoort; 
Alle medewerkers van de Krocht onder leiding van Theo Smit; 
De genoemde restaurants, die het Uit Eten mogelijk maakten; 
Chauffeur Peter van der Mark en medewerkers van Brouwer Tours; 
De medewerkers van BTR Reizen; 
De medewerkers van Effeweg; 
Het bestuur van Jeu de Boules vereniging Zandvoort; 
Alle medewerkers van Circus Theater Zandvoort; 
Jörg en Nelly Scholtes, Damesmode; 
De heer Gilles Kok van De Zandvoortse Courant; 
 
En als laatste, maar zeer zeker niet als minste: 
  
Alle vrijwilligers en mede-bestuursleden van DSVZ. 
 
Allen hartelijk dank voor uw enthousiasme, inbreng en ondersteuning. 
De SeniorenVereniging Zandvoort hoopt in 2020 weer een beroep op u te mogen doen. 
 
 
Zandvoort, 14 april 2020. 
 
Ton van Waarde, 
secretaris 


