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Nieuwsbrief  

Juni 2020 
 

 
 
  

 

 

 

   

 

  Beste leden, 

 

 

  We zijn nog steeds in de coronatijd. Gelukkig zijn de strenge maatregelen wat    

  versoepeld. Nu maar hopen, dat de vooruitgang zich blijft voortzetten en dat er             

  spoedig weer een normale tijd aanbreekt. Dat de strenge maatregelen nu wat zijn  

  versoepeld betekent niet dat wij direct al onze activiteiten zullen opstarten.  

  Wij willen eerst het resultaat van deze versoepelde maatregelen afwachten.  

  De meeste van onze leden zijn 70 jaar of ouder en deze leden moeten nog steeds  

  extra voorzichtig zijn.  

  Ik, en ik denk u ook zit niet op een tweede semi lockdown te wachten.  

  Wat mij zoal is opgevallen de afgelopen tijd; Het belangrijkste vind ik de  

  zelfredzaamheid van onze leden. Ik had verwacht, dat er meerdere hulpvragen  

  zouden binnenkomen, maar onze telefoon bleef aardig stil, op een enkele vraag na. 

 

  Ik vond de afgelopen tijd niet saai doch een tijd voor andere dingen. Zoals veel  

  mensen zijn wij ook begonnen met opruimen. 

  Voor mijn gezondheid was ik weer begonnen met hardlopen maar ik moest er al snel  

  mee stoppen door een achillespees blessure. Het schijnt vaker voor te komen bij wat  

  oudere personen die zo nodig weer willen gaan sporten.  

  Ik houd het nu maar bij fietsen. 

  Ook zie ik vele mensen die bezig zijn met verbouwen en schilderen. Nederland wordt  

  weer mooier. Gunstig is ook dat de criminaliteit naar beneden gaat, zoals de cijfers  

  weergeven. 

 

  Toch zouden wij het fijn vinden als onze activiteiten binnen de vereniging spoedig  

  weer kunnen aanvangen. Gelukkig gaan de hotels weer open in o.a. Duitsland dus wij  

  houden hoop dat onze reizen in augustus en september doorgang zullen vinden. 

 

  Wij staan weer te trappelen om u weer te ontmoeten. U ook ? 

 

  Ik hoop tot spoedig weerziens. 

 

  Uw voorzitter 

  Gerard Kuijper 
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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 juli 2020: maandag 15 juni 

De nieuwsbrief juli 2020 wordt bezorgd tussen vrijdag 26 en maandag 29 juni 2020 

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

Gerard Kuijper  Voorzitter voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Ferko van Ancum Vicevoorzitter  

Ton van Waarde   Secretaris secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Jan Wassenaar Penningmeester penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Bestuurslid /  

2e penningmeester 

 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Mieke Kluitenburg  Algemeen bestuurslid liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

Donderdag 16 juli Dagtocht “75 jaar vrijheid” Diverse opstapplaatsen 

Vijfdaagse reis 24 / 28 aug Willebadessen Duitsland Diverse opstapplaatsen 

Cultuurreis 30 aug / 6 sept Excursiereis Tirol 08.00 uur Vomar Zandvoort 

Dinsdag 29 september Themamiddag Italië Vanaf 13.30 uur De Krocht 

Dinsdag 27 oktober  Algemene Ledenvergadering  Aanvang 14.00 uur De Krocht 

 

 

Nieuwsbrief juli 2020 

 

Wellicht is het u op de eerste pagina al opgevallen, deze nieuwsbrief is alléén voor de maand 

juni. Het bestuur heeft besloten een extra nieuwsbrief voor de maand juli uit te brengen. 

U kunt uw kopij uiterlijk maandag 15 juni aanleveren voor de nieuwsbrief van juli. 

Tussen vrijdag 26 en maandag 29 juni zal de nieuwsbrief bij u bezorgd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen evenementen 

Dagtochten Frény Kirindongo – van Eck 

Tilly Polsma 

dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

023 571 62 65 

Uit Eten Jopie van Heumen 

Ans Vet 

06 11 59 93 20 

023 888 77 90 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Dagtocht “75 jaar vrijheid” op donderdag 16 juli 2020 

 

De dagtocht “75 jaar vrijheid” staat nog steeds in de planning voor donderdag 16 juli. 

Het is afwachten of deze dagtocht door kan gaan.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Frény Kirindongo per e-mail 

dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch met Tilly Polsma op 023 571 62 65.  

 

Themamiddag Italië verplaatst naar dinsdag 29 september 

 

De themamiddag Italië kan op zondag 7 juni in De Krocht geen doorgang vinden. 

Wij hebben deze themamiddag verplaatst naar dinsdag 29 september. 

De zaal van De Krocht gaat om 13.30 uur open, de start van deze middag is 14.00 uur. 

Eigen bijdrage voor deze middag is € 10,00 per persoon. In de nieuwsbrieven van maart en 

april 2020 kunt u alle informatie over deze middag lezen. Wij hopen dat deze middag gezien de 

corona maatregelen door kan gaan. Wij houden u op de hoogte. 

 

Algemene ledenvergadering van De Seniorenvereniging Zandvoort dinsdag 27 oktober 

 

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 

jongstleden. Door het coronavirus moesten wij deze vergadering verplaatsen. 

Op dit moment staat deze vergadering gepland op dinsdag 27 oktober in De Krocht aanvang  

14.00 uur.  Op onze site www.seniorenvereniging-zandvoort.nl houden wij u op de hoogte. 

Bestuur DSVZ 

 

 

Nieuws van Pluspunt 

 

Pluspunt Zandvoort is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur 

via 023 574 03 30. (via dit telefoonnummer kunt u óók Wijksteunpunt  

De Blauwe Tram bereiken!)  

  

Als u tot een kwetsbare groep behoort kunt u bij de Plusdienst  

(023 571 73 73) hulp vragen van een vrijwilliger voor boodschappen.  

De vrijwilliger neemt de boodschappenlijst telefonisch met u door.  

De betaling vindt plaats via een machtiging (formulier).  

Meld u aan via 023 571 73 73.  

 

Het is prettig om wat contact met anderen te hebben door te bellen of 

face timen, skypen, videobellen via whatsapp. Iedereen zit met 

vragen, onzekere gevoelens en soms zelfs angst. Dan kan een praatje 

helpen. Meld u aan via 023 571 73 73.  

 

Nieuw "Pluspunt Telebakkie": een telefonisch koffie uurtje.  

"Telebakkie" is een leuke manier om samen koffie te drinken en 

contact met dorpsgenoten te onderhouden vanuit huis. Wilt u deze 

telefonische koffieochtend eens uitproberen? Of wilt u gespreksleider 

worden? Meld u aan op 023 571 73 73.  

 

Bezoek en gezelschap.  

Zelfstandig wonende Zandvoorters van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste 

personen met enige regelmaat worden bezocht. Pluspunt kan op verzoek een vaste vrijwilliger 

inzetten om wat gezelschap te bieden. Natuurlijk blijft de vrijwilliger hierbij op gepaste 

afstand. Meld u aan op 023 57 17 373.  

 

De website van Pluspunt biedt tips om u thuis te vermaken: 

www.pluspuntzandvoort.nl/nieuws/activiteitenlijst-corona 

mailto:dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Welkom terug in de Bibliotheek Zandvoort 

 

We zijn heel blij dat de Bibliotheek Zandvoort vanaf zaterdag 23 mei de deuren voorzichtig mag 

openen. We verheugen ons op uw komst. We zorgen ervoor om de richtlijnen van de 

Rijksoverheid en het RIVM te volgen, zodat u de Bibliotheek veilig en prettig kunt bezoeken. 

Door alle maatregelen is een biebbezoek nog wel een beetje anders dan anders. Wij vragen 

hiervoor uw begrip. Er kan een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen en natuurlijk 

hanteren wij onder meer ook de landelijke richtlijnen voor hygiëne en de onderlinge afstand van 

1,5 meter.  De Bibliotheek Zandvoort kan vanaf zaterdag 23 mei vooralsnog alleen open op 

zaterdagen van 10 tot 17 uur.  

 

Bekijk voordat u wilt langskomen de openingstijden op 

https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/klantenservice/bibliotheek-weer-open.html  zodat 

u niet voor een gesloten deur komt te staan. 

 

Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan de Bibliotheek? 

U kunt voorlopig alleen terecht voor het lenen en terugbrengen van materialen. Per week 

bekijken we hoe het gaat en of we onze services kunnen uitbreiden.  

U kunt geen gebruikmaken van de cataloguspc’s ín de Bibliotheek. De toiletten en horeca zijn 

gesloten. Computers, leestafels, studieplekken en andere zitplekken in de vestigingen kunt u 

voorlopig niet gebruiken. Onze medewerkers ter plekke zijn beperkt beschikbaar voor 

antwoorden op vragen en advies.  

Reserveren 

Om technische redenen is het voorlopig helaas niet mogelijk om materialen te reserveren. Wel 

kunt u thuis in onze catalogus kijken of een boek aanwezig is in de vestiging en deze zelf uit de 

kast halen. Door de beperkende maatregelen kunnen we niet altijd garanderen dat dat ene 

boek dat u zoekt ook daadwerkelijk beschikbaar is in de bieb; we hopen op uw begrip. 

 

Michaïl Sjisjkin / Onvoltooide liefdesbrieven 

Het jaar 1900. Twee geliefden schrijven elkaar brieven vol verlangen. Hij, 

Volodja, is als soldaat op weg naar Peking, waar een geallieerde strijdmacht de 

Bokseropstand neerslaat. Zij, Sasja, wacht in Rusland op zijn terugkeer. Maar 

waar Volodja's brieven uit 1900 blijven komen, wordt Sasja langzaam ouder in 

Sint-Petersburg: ze blijken elkaar over de grens van de dood te schrijven. 

Onvoltooide liefdesbrieven gaat niet alleen over heroïsche veldtochten en 

legendarische oorlogen, maar ook over de vergankelijkheid van het kleine en 

eenvoudige leven in de twintigste eeuw.  

 

Mechtild Borrmann / Oorlogskind 

De jonge Hanno Dietz probeert vlak na de Tweede Wereldoorlog samen met zijn 

moeder en zusje te overleven in het platgebombardeerde Hamburg. Stenen 

houwen, brandhout en oud ijzer verzamelen tussen het puin, het is zijn dagelijks 

bestaan. Maar op een dag vindt hij tussen het puin een dode vrouw. En vlakbij 

haar een jongetje van een jaar of drie. Het kind praat niet. Hanno neemt hem 

mee en de jongen zal uiteindelijk opgroeien in het gezin Dietz. Jaren later 

bevindt deze wees uit de puinhopen zich op het spoor van een misdaad met 

banden naar zijn werkelijke familie… 

 

Pieter Waterdrinker / Duitse bruiloft 

De oorlog is nog alom in de hoofden van de mensen aanwezig als Liza Bender 

met haar ouders – rijk geworden met een worstfabriek – eind jaren vijftig vanuit 

Keulen in Zandvoort arriveert om te trouwen. Liza heeft een zwangerschap 

voorgewend om te ontsnappen aan de klem van haar moeder, terwijl Ludo op 

de dag van zijn bruiloft lijdt aan een kort daarvoor opgelopen syfilis. Een 

pageturner, waarin vijf liefdesgeschiedenissen op ingenieuze wijze met elkaar 

zijn verstrengeld.  

 

https://webmail.stichtingictbeheer.nl/owa/karen.broekhof@bibliotheekzuidkennemerland.nl/redir.aspx?C=3gSOwSj3GT012Qo59D6xW6z_Qs1YCW6LL76YYXjrot2SYaEAZvPXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.bibliotheekzuidkennemerland.nl%2fklantenservice%2fbibliotheek-weer-open.html
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Coronavirus COVID-19, de Nederlandse aanpak en maatregelen 

Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven. 


