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 Nieuwsbrief  

 Augustus 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Beste leden, 

 

   Dit is weer het voorwoord voor de nieuwsbrief van de maand augustus. Wat is er van   

   de afgelopen maand te melden. We hebben toch weer enkele maatregelen moeten  

   en willen nemen. De meerdaagse reizen zijn allebei helaas verplaatst naar 2021. 

   Gezien de huidige omstandigheden is het niet verantwoord om de reizen doorgang te  

   laten vinden. We kunnen het risico voor onze leden en de organisatie niet nemen  

   gezien de risico groep waarin onze leden zich bevinden. Er zal maar iets gebeuren  

   met één van ons. Ik moet er niet aan denken. 

 

   Toch zijn er gelukkig weer enkele activiteiten voorzichtig begonnen, zoals het  

   wandelen en het fietsen. Geluk is ook maar betrekkelijk, want tijdens de eerste  

   fietstocht op 11 juli jongstleden, bleek er toch weer een ongeluksduiveltje te zijn  

   meegereisd. Helaas kwam één van de deelnemers wat ongelukkig ten val. 

   Zoals afgesproken werd ik direct op de hoogte gesteld en ben ik meteen naar de plek  

   des onheils gegaan en heb de ongelukkige met fiets en al thuisgebracht. 

   Gelukkig bleef het letsel bij enkele schaafwonden. Ik hoop dat het hierbij blijft. 

 

   Door de “slappe” tijd, op wat plannen en besprekingen nagelaten waren Els en ik in  

   de gelegenheid om er een paar dagen tussenuit te piepen. Ook wij nemen geen  

   risico’s en hebben in Nederland een aantal dagen de Utrechtse heuvelrug bezocht.    

   Wij verbleven een aantal dagen in Leerhotel het Klooster in Amersfoort, echt een  

   aanrader. Onze dagen waren gevuld met een bezoek aan de stad Amersfoort (zeer  

   interessant), Ouwehands dierenpark (op kraambezoek bij de Panda), hebben we  

   vanuit Spakenburg gevaren met een Botter op het Eemmeer en zijn we naar het  

   Nationaal Militair Museum in Soesterberg geweest, op de terugweg zijn wij nog  

   langs de Pyramide van Austerlitz geweest. Een druk doch zeer interessant  

   programma. Wat heeft Nederland toch veel bezienswaardigheden. 

 

   Nu is het wachten op onze eigen bezienswaardigheden. Ik hoop dat dit niet te lang  

   gaat duren. 

 

   Uw voorzitter, 

   Gerard Kuijper 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen 

Op woensdag. Groep Frény vertrekt iedere woensdag om 10:00 uur 

vanaf de hoofdingang NS station. Groep Jan vertrekt iedere 

woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis aan de 

Zandvoortselaan.  

Voor informatie: Frény Kirindongo-van Eck 023 537 12 49 

 

 

Biljarten zal tot nader order geen doorgang vinden 

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 zal tot nader order geen doorgang vinden 

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 zal tot nader order geen doorgang vinden 

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 start weer per 1 september 2020 

Op dinsdag om 11:45 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 63 10 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 september 2020: maandag 17 augustus 

De nieuwsbrief september 2020 wordt bezorgd tussen vrijdag 28 en maandag  

31 augustus 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: 

Dinsdag 29 september Themamiddag Italië Vanaf 13.30 uur De Krocht 

Dinsdag 27 oktober Algemene Ledenvergadering Aanvang 14.00 uur De Krocht 

Vijfdaagse reis 21/25 juni ‘21 Willebadessen Duitsland Diverse opstapplaatsen  

Cultuurreis 15/21 aug ‘21 Excursiereis Tirol Nadere informatie volgt 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.  
De heer H. Sterk, mevrouw J. Kalkman en de heer F. Veerman.  

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

Nordic Walking 

 

De lessen starten weer op dinsdag 1 september onder leiding van Marike Kramer. Het is alweer 

het twaalfde seizoen. De starttijd wordt verschoven naar 11.45 uur. Voor onze les, geeft 

Marike les aan een ski club. De groep bestaat uit ruim 30 personen en i.v.m. de anderhalve 

meter maatregel heeft ze de groep moeten splitsen in 2 groepen. 

Wilt u eens een les proberen, dat kan gratis en zonder enige verplichting. Graag even 

doorgeven of u eigen stokken bezit, anders neemt Marike op maat verstelbare stokken mee. 

Gestart wordt iedere dinsdag vanaf het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan tot de 

dinsdag voor Kerstmis. De kosten bedragen € 3,50 per les. U krijgt een rekening aangeboden. 

Tot september blijven we zelf Nordic Walken op de oude tijd dinsdag om 11.15 uur. 

Voor informatie kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06 46 07 57 30,  

of per e-mail: penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

Groeten, Jan Wassenaar. 

Contactpersonen evenementen 

Dagtochten Frény Kirindongo – van Eck 

Tilly Polsma 

023 537 12 49 

023 571 62 65 

Uit Eten Jopie van Heumen 

Ans Vet 

06 11 59 93 20 

023 888 77 90 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Heerlijk wandelen 

 

Op woensdag 1 juli zijn 8 dames van de “stevig” wandelgroep 

weer gestart met hun sportieve activiteit. Om 10.00 uur 

verzamelden de dames zich bij het NS station en liepen 

vervolgens via de strandafgang bij Paviljoen Thalassa naar het 

strand. We liepen richting zuid tegen de wind in, die behoorlijk 

in kracht was toegenomen. Het was laag water dus een geweldig 

breed strand met hier en daar een kitesurfer en een paar 

verdwaalde honden. Verder vrij van strandbezoekers, wat 

heerlijk om zo uit te waaien zonder rekening te hoeven houden 

met tegenliggers. 

Bij zuid omdraaien en met de wind in de rug weer terug naar 

Paviljoen Thalassa. Dit was de eerste groepswandeling sinds 

lange tijd dus na een uurtje stevig wandelen waren we wel toe 

aan een kopje koffie. 

Op het terras uit de wind was het goed toeven, iedereen is het 

er over eens, wat hebben we het wandelen en de gezelligheid 

met elkaar gemist. We gaan de duur van de wandeling 

langzaam opbouwen tot we weer op niveau zijn. (max. 1,5 

uur). Voorlopig blijven we over het strand wandelen (bij laag 

water) en vooralsnog alleen op de woensdag. 

Frény. 

 

 

Rustiger wandelen op woensdag 

 

Henny Paap heeft de organisatie van de groep rustiger wandelen overgedragen aan mij, 

Jan Wassenaar. De drukte in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) blijkt erg mee te 

vallen, zodat na overleg de starttijd weer 10.15 uur is.  

Persoonlijk wandel ik liever bij de “stevig” wandelen groep. Weet u een beetje de weg in de 

AWD en wil u contactpersoon worden voor de “rustiger” wandelen groep van 10.15 uur neem 

dan contact met mij op. Mijn telefoonnummer is 06 46 07 57 30  

of per mail: penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

Jan Wassenaar. 

 

Vijfdaagse reis naar Willebadessen verplaatst naar 2021 

 

Onze vorige nieuwsbrief was al klaar toen duidelijk werd dat de vijfdaagse reis naar 

Willebadessen in het Teutoburgerwoud van 24 tot en met 28 augustus 2020 geen doorgang kon 

vinden. Het bleek dat er twee flinke corona 

haarden in de omgeving van Willebadessen 

waren. Op 80 kilometer links van het hotel 

moesten 7000 ! personen in quarantaine 

en op 80 kilometer rechts van het hotel 

moesten er 700 personen in quarantaine. 

Bovendien was er nog geen duidelijkheid 

over het vervoer met een touringcar. Wel 

of geen mondkapjes, wel of geen gebruik 

van het toilet in de bus etc. In overleg met 

BTR reizen is de reis verplaatst naar 21 tot 

en met 25 juni 2021. 

Alle deelnemers zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Ik heb heel lang de hoop gehouden dat de 

reis door kon gaan, maar toen bovenstaande informatie mij bereikte was het duidelijk dat er in 

2020 geen reis kan plaatsvinden. Uw gezondheid gaat voor alles. 

Gerard Kuijper.  

 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Informatie excursie reis naar Tirol in 2021 

 

Achter de schermen is men druk bezig met het voorbereiden van de uitgestelde excursie-reis 

naar Tirol in samenwerking met Effeweg. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze Tirol-reis 

volgend jaar plaatsvinden van  

zondag 15 t/m zaterdag 21 augustus 2021. 

De prijzen zullen iets lager liggen omdat er is 

gekozen voor een 7-daagse reis. 

Vermeldingswaard is dat we al op reis kunnen 

met slechts 30 personen. 

Ook is deze reis minder vermoeiend dan 

voorgaande jaren omdat de excursielocaties 

binnen een straal van 100 km vanaf het hotel 

in Oberperfuss liggen. 

Dus houdt u de nieuwsbrief van september in 

de gaten, hierin zal meer informatie over de 

definitieve data, kamerprijzen en excursies 

worden vermeld.  

Een uitgebreide update over deze excursie reis naar Tirol verschijnt in de nieuwsbrief van 

september 2020 ! 

Frény. 

 

 

 

Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Koffie moment 

Het kan weer: elkaar weer ontmoeten, koffie drinken en bijkletsen. 

Loop gewoon binnen en doe gezellig mee! 

Elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur.  

Locatie Pluspunt, Flemingstraat 55 Zandvoort Noord. 

Elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur.  

Locatie Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Zandvoort Centrum. 

  

De Eetclubjes zijn weer begonnen! 

De kosten van het 3-gangen menu bedragen € 8,50 p.p. 

Elke dinsdag van 12:00 – 13:30 uur locatie Wijksteunpunt De Blauwe Tram,  

Zandvoort Centrum. Informatie en reserveringen via: 023 30 40 700. 

Elke dinsdag en donderdag van 12:00 – 13:30 uur,  

Locatie Pluspunt, Flemingstraat 55 Zandvoort Noord. 

Informatie en reserveringen via 023 57 40 330. 

  

De Belbus rijdt weer van maandag tot en met zaterdag! We mogen meerdere mensen tegelijk 

vervoeren. Het dragen van een mondkapje is nu verplicht maar elk soort voldoet. 

De chauffeur kan helaas nog niet helpen met in- en uitstappen. 

De kosten per enkele reis zijn € 1,-. Aanmelden kan via de Plusdienst 023 571 73 73. 

Graag tot snel! 

  

Schilderclubjes zijn weer gestart! 

Elke dinsdag van 13:30-15:30 uur locatie Pluspunt, Flemingstraat 55 Zandvoort Noord. 

Elke woensdag van 13:30-15:30 uur locatie Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Zandvoort  

Centrum. 

Kosten: € 3,50 inclusief materiaal, koffie/thee en wat lekkers. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
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Bibliotheek Zandvoort  

 

 

Sebastian Barry 

Duizend manen 

 

Na de Amerikaanse Burgeroorlog loopt Winona in 1870 als indiaans meisje in 

de van racisme doortrokken zuidelijke staten groot gevaar. Nadat ze 

slachtoffer wordt van geweld, neemt ze haar lot in eigen hand. Verkleed als 

jongen en gewapend met geweer en mes trekt ze eropuit om wraak te nemen 

en op zoek te gaan naar gerechtigheid. 

Een prachtig verteld verhaal. 

 

 

 

Nicola May 

Het winkeltje in Cockleberry Bay 

 

Rosa, die worstelt met haar leven, erft een winkeltje in een dorpje aan de 

kust. Van wie ze erft is onbekend. Ze zet alles op alles om van het winkeltje 

een succes te maken. Gelukkig wordt ze door veel inwoners van het dorp 

geholpen. 

Een heerlijke feelgood waarvan deel 2 onlangs ook is uitgekomen. 

 

 

 

 

Anneloes Timmerije 

De mannen van Maria 

 

Geromantiseerd levensverhaal in de ik-vorm van Maria van Aelst (1607-

1674). Als jong meisje wordt Maria naar Batavia gestuurd en uitgehuwelijkt. 

Haar echtgenoot sterft echter al na 1,5 jaar huwelijk. Nadat haar tweede, 

zeer rijke, echtgenoot ook sterft weet Maria zich als jonge weduwe in Batavia 

op te werken tot een van rijkste handelaren in diamanten. 

Op een boeiende manier vertelt Anneloes Timmerije het verhaal van een 

krachtige vrouw in de 17e eeuw. 

 

 

 

Bibliotheek aan Huis – gratis dienst van de Bibliotheek 

 

Bent u slecht ter been of kunt u vanwege uw gezondheid een tijdje niet naar de Bibliotheek 

komen? Dan is er onze dienst Bibliotheek aan Huis.  

Maakt u gebruik van de Bibliotheek aan Huis, dan brengen we boeken, films of tv-series bij u 

thuis.  

 

De Bibliotheek aan Huis is er voor iedereen: 

Die woont in de regio Zuid-Kennemerland en vanwege een fysieke beperking (tijdelijk) niet naar 

de Bibliotheek kan komen en een Basisabonnement van de Bibliotheek heeft.  

Wilt u gebruik maken van de Bibliotheek aan Huis of er meer over weten ? 

Neem dan contact op met de Bibliotheek via 023 – 511 53 00. 

 

 

  


