Nieuwsbrief
Oktober 2020

Beste leden,
Ik zal u niet te veel lastig vallen met de coronacrisis, maar het volgende heeft er
wel mee te maken. Als bestuur zinspelen wij natuurlijk wel op mogelijkheden om
iets voor onze leden te kunnen doen. Er waren niet zoveel kansen, maar één kans
viel als een geschenk uit de hemel.
U heeft het in onze nieuwsbrief van september en in de Zandvoortse Courant van
10 september jl. kunnen lezen. Ik kwam in contact met de manager van het
nieuwe HDMZ museum hier in Zandvoort. Hij zag wel mogelijkheden om corona
proof iets voor de leden van onze vereniging te organiseren.
Inmiddels is gebleken dat deze actie een doorslaand succes is. Ik heb tot nu toe
heel veel positieve en enthousiaste reacties mogen ontvangen. Meer dan 150
leden hebben al gebruik gemaakt van één van de arrangementen. Heeft u er nog
geen gebruik van gemaakt ? De actie gaat nog steeds door, mis het niet, en maak
er gebruik van zolang het nog kan.
Terwijl ik dit schrijf zijn wij bezig met de Italiaanse middag die als deze
nieuwsbrief verschijnt al heeft plaatsgevonden. Ik hoop dat dit een succes is
geweest.
Op naar de mogelijkheden, er staan weer een museumbezoek, een
informatiemiddag voor de reis naar Tirol en een sportieve speurtocht in het kader
van de Nationale Ouderendag in de planning. Kijk voor deze speurtocht snel op
pagina 11 van deze nieuwsbrief, hopelijk bent u nog net op tijd om te reageren op
de leuke uitnodiging.
Ook voor onze algemene ledenvergadering op 27 oktober aanstaande geldt dat
wij de richtlijnen van de Rijksoverheid in acht nemen. Als u met meerdere
personen één huishouden vormt dan vraag ik u slechts één persoon af te
vaardigen naar deze vergadering.
Iedereen bedankt voor de lieve reacties.
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
Op woensdag van 13:00 tot circa 16:30 uur in het Pluspunt,
Flemingstraat 55 te Zandvoort.
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
Op dinsdag om 11.15 uur onder leiding van Marike Kramer, een
gecertificeerde vakkracht. Betaling per periode, circa € 3,50 per keer.
Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.
Voor informatie: Jan Wassenaar 023 571 28 61 of 06 46 07 57 30
Fietsen
Op de 2e en 4e zaterdag van de maand. Vertrek om 13:00 uur
vanaf Center Parcs Zandvoort aan de Vondellaan.
Voor informatie: Cilia van Weerdt 023 571 70 30

Lief en leed
Een kaartje bij ziekte, een attentie bij bijvoorbeeld een
huwelijksjubileum etc. Een beetje aandacht voor elkaar.
Geef dit door aan Mieke Kluitenburg. Mieke is bereikbaar op
telefoonnummer 023 576 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 19 oktober
De nieuwsbrief november 2020 wordt bezorgd tussen vrijdag 30 oktober en
maandag 2 november 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

Agenda:
Donderdag 15 oktober
Dinsdag 27 oktober
Dinsdag 10 november
Vijfdaagse reis 21/25 juni ‘21
Cultuurreis 15/21 aug ‘21

Museumbezoek Den Haag
Algemene Ledenvergadering
Informatiemiddag reis Tirol
Willebadessen Duitsland
Excursiereis Tirol

Vertrek bus 80, 09.11 uur
Aanvang 14.00 uur De Krocht
Aanvang 13.30 uur De Krocht
Diverse opstapplaatsen
Nadere informatie volgt

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw J. Keizer, mevrouw C.G. Damsma,
mevrouw L. Post en de heer A.J. Effern.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Koninklijk Blauw in het Kunstmuseum Den Haag
(Het voormalige Gemeentemuseum Den Haag)
We gaan het weer proberen om de museum bezoeken te
starten. Op donderdag 15 oktober heb ik bij dit museum
om 12.00 uur 12 reserveringen geplaatst.
We hebben één kwartier speling bij het binnen komen.
Eenmaal binnen mag je de rest van de dag in het museum
blijven. Vooral de enorme Delfsblauwe tulpenvazen zijn
uniek in de wereld.
Hoe gaan we naar het museum in Den Haag toe?
We vertrekken met bus 80 uit Zandvoort vanaf Albert Heijn
om 09.11 uur.
Aankomst halte Heemstede Aerdenhout om 09.21 uur.
Vertrek met de trein naar Den Haag Centraal om 09.29 uur.
Aankomst Den Haag Centraal om 10.07 uur
Daar gaan we bij ons bekende adresje koffie drinken met
wat lekkers er bij.
Naar het Kunstmuseum Den Haag kunnen we met bus 24
richting Kijkduin of met Tram 16 naar het Statenkwartier.
Uitstappen halte Kunstmuseum.
De entree van het museum is € 16.00 .
Museum kaart en Bank Giro Vip Kaart gratis.
Gaat u mee dan liefst per e-mail met uw 06 nummer uw opgave op
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
lukt dat niet dan kunt u zich telefonisch aanmelden 06 46 07 57 30 Jan Wassenaar.
Let op ! In bus trein en tram verplicht een mondkapje op !
Gaat u weer gezellig mee?
Groeten,
Jan Wassenaar

Biljarten weer gestart !
Nadat het biljarten precies een half
jaar heeft stilgelegen, zijn onze
biljarters op 2 september weer met
enthousiasme gestart. Op een andere
locatie dan we gewend zijn en met een
waar corona protocol.
Bij binnenkomst de handen
ontsmetten, de keu's en de ballen
idem dito en ieder zijn eigen krijtje. De
stoelen op minimaal 1,5 meter afstand
en geen trekstoot om te bepalen wie er
van aquite mag. En als je niet speelt,
moet je op een stoel blijven zitten, de
arbiter uitgezonderd. Zo werden er op de eerste dag zes wedstrijden gespeeld. Hoewel het
gebrek aan wedstrijdritme zich deed gelden, werden er toch de nodige caramboles gemaakt.
Voor de koffie hoefden we nu niet zelf te zorgen, dat werd prima door de dames van Pluspunt
verzorgd. Dank aan de medewerkers van Pluspunt voor het feit dat zij ons de mogelijkheid
geboden hebben om weer te gaan biljarten.
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Aan alle leden van De Senioren Vereniging Zandvoort:
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van De Senioren Vereniging
Zandvoort op dinsdag 27 oktober 2020 in theater De Krocht te Zandvoort. Aanvang 14.00 uur
Agenda:
1234-

56-

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

7-

8910-

Bestuursverkiezing;
Voorzitter Gerard Kuijper en algemeen bestuurslid Mieke Kluitenburg zijn aftredend.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
De leden hebben het recht zelf een kandidaat bestuurslid aan de ledenvergadering voor
te stellen. Opgaven daartoe dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de
ledenvergadering schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris. De kandidaatstelling dient
te zijn ondertekend door ten minste vijf leden, onder bijvoeging van een bereidverklaring
van de kandidaat.
Begroting De SeniorenVereniging Zandvoort, boekjaar 2020;
Verkiezing kascommissie boekjaar 2020;
Voorstel tot wijziging van de statuten van DSVZ:
Het bestuur stelt voor om de artikelen 7 en 19 van de statuten van DSVZ als volgt vast
te stellen:
Artikel 7: Bestuur:
1
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur uit een door de algemene
vergadering te bepalen oneven aantal van tenminste drie leden.
2
Uitsluitend leden kunnen bestuurders zijn.
3
Indien bestuursleden een gezamenlijke huishouding voeren danwel een
geregistreerd partnerschap of huwelijk zijn aangegaan mogen de stemmen van
deze bestuursleden niet doorslaggevend zijn. Bestuursleden zijn zelf
verantwoordelijk een dergelijke situatie per direct aan de overige bestuursleden
te melden.
4
Bestuurders zijn in persoon gevrijwaard van alle aansprakelijkheid behoudens
wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de daarvan ontstane gevolgen.
Artikel 19: Vereffening:
1
Onverminderd het in de wet bepaalde wordt de vereniging ontbonden door een
besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 18.
2
Indien de vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene
vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de vereniging de
bestuurders als vereffenaars op.
3
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4
Bij opheffing van de vereniging zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene
5
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Wet inzake Rijksbelastingen met een soortgelijk doel, of aan een buitenlandse
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.
Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder
degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

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

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

121314-

Top 5 doelen 2020;
Rondvraag;
Sluiting.

De leden kunnen zelf voorstellen aan de ledenvergadering doen. Daartoe dient men deze
uiterlijk twee weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk in te dienen bij de
secretaris.
Door uw aanwezigheid geeft u blijk van uw betrokkenheid bij onze vereniging. Het bestuur zal
uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs stellen. Wij wensen u bij voorbaat een aangename en
nuttige vergadering toe.
Staringstraat 1
2041 BH Zandvoort
Zandvoort
Tel: 06-44740653
email: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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U kunt nog steeds gebruik maken van de exclusieve aanbieding
alléén voor leden van De Seniorenvereniging Zandvoort
Onze vereniging heeft een gift ontvangen van de Ruusscher Stichting.
Door deze gift hebben wij een hele mooie exclusieve aanbieding alléén
voor leden van onze vereniging.
In onze vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over deze geweldige
aanbieding. Dat dit een unieke aanbieding is blijkt wel uit het feit dat
er inmiddels meer dan 150 leden gebruik van hebben gemaakt.
U kunt als lid van onze vereniging éénmalig gebruik maken van één van de
onderstaande arrangementen. Dus als u al gebruik heeft gemaakt van bijvoorbeeld het
lunchbuffet of het koffie arrangement en wilt u nog een keer een ander arrangement boeken
dan betaalt u het normale tarief. Wilt u een introducé (geen DSVZ lid) meenemen dan kunnen
wij als u voor uzelf boekt dit doorgeven aan het HDMZ museum, introducées / niet leden
betalen de normale prijs.
Het nieuwe HDMZ museum, Louis Davidsstraat 19 in Zandvoort, is op 1 maart 2020 geopend.
Het Hans Davids Museum Zandvoort heeft als doel om samen met alle culturele instellingen
Zandvoort op een hoger plan te tillen. Vanuit de speciaal gebouwde ronde zaal in het nieuwe
HDMZ museum in het centrum van Zandvoort ziet u de eerste vissers ter zee gaan en bekijkt
u Keizerin Sisi in Zandvoort.
De 12 minuten durende film, “Panorama Zandvoort” toont ook Zandvoort in de oorlog en tot
slot ziet u de racewagens over het circuit bulderen. Deze film heeft onlangs een zilveren prijs
in de wacht gesleept tijdens het US International Film & Video Award Winners-festival.
U kunt de film komen bekijken in combinatie met één van de vier smakelijke arrangementen.
Lunchbuffet “Bunkeren” aanvang v.a. 12.00 uur
normale prijs € 17,50 p.p.
1 x koffie of thee, koude en warme gerechten, vers afgebakken brood,
diverse soorten luxe vleeswaren, vers fruit, rauwkost en eiergerechten
voor € 5,00 p.p.
Wijnproeverij “Sisi” aanvang v.a. 14.00 uur
Proeverij van 3 wijnen met een kaasplankje van de Kaashoek

normale prijs € 17,50 p.p.
voor € 5,00 p.p.

Bierproeverij “Grand Prix” aanvang v.a. 14.00 uur
normale prijs € 17,50 p.p.
Proeverij van 3 speciaal bieren met een borrelplank van Slagerij de Halte
voor € 5,00 p.p.
Koffie “Panorama”
normale prijs € 8,50 p.p.
Koffie of thee met appelgebak van de beste appels met bakkersroom in
de vulling, spijs in de korst en een toef slagroom
voor 2,50 p.p.
Alle arrangementen zijn te boeken op woensdag tot en met
zondag inclusief de historische film. Let op ! U dient zich
vooraf aan te melden bij voorzitter Gerard Kuijper.
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief waarin de
met u afgesproken datum en tijd staat. Op de door u gekozen
dag en tijd neemt u deze brief mee naar het HDMZ museum,
na overhandiging van deze brief aan het HDMZ museum en
uw betaling kunt u genieten van de film en uw gekozen
arrangement. Er kunnen maximaal 20 personen per dag
gebruik maken van deze aanbieding.
U kunt contact opnemen met Gerard Kuijper,
telefonisch op 023 571 82 05 van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 11.00 uur of per e-mail:
voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Dinsdag 10 november aanvang 13.30 uur in Theater De Krocht
Denk je, welke reis past bij mij?
Alle leden, goed ter been, kunnen het weten
Wil je leuk op reis, maar weet je het nog niet zeker
Kom dan naar Theater De Krocht
Dan zal je alles weten…

Op dinsdag 10 november 2020 wordt er o.l.v. Ferko van Ancum en Frény Kirindongo een
informatiemiddag gehouden met een power-point presentatie over de reis naar Tirol in 2021.
Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom als serieus geïnteresseerde voor deze reis
(eventueel met introducées), wij starten de presentatie om 13.30 uur.
Bent u fit genoeg om te reizen en bent u niet afhankelijk van een rollator kom dan naar
Theater De Krocht en geniet van de mooie beelden en waan u voor even in Tirol.
I.v.m. de corona-maatregelen is vooraf aanmelden verplicht met uw naam en telefoonnummer.
Via de mail: cultuurreis@seniorenvereniging-zandvoort.nl of bel naar Frény: 023 53 71 249
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur (dus niet in het weekend)
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De Zandvoortse bioscoop blijft voorlopig gesloten.
De directie van Circus Zandvoort heeft besloten om af te
wachten met het vertonen van films totdat alle maatregelen
voor de bioscoopwereld van de baan zijn.
Wanneer dit is, is uiteraard nog niet bekend.
Voorlopig zal er geen Cinema Nostalgie plaatsvinden in de
bioscoop.

Oplichters doen zich voor als medewerkers GGD
Er zijn signalen van mensen die in een babbeltruc over corona
zijn getuind. Oplichters doen zich voor als medewerkers van de GGD en gaan momenteel langs
de deuren in Zandvoort. Ze bellen aan en zeggen dat ze in verband met corona virus het huis
komen ontsmetten. Na binnenkomst vertrekken ze even later weer met diverse ontvreemde
spullen.
Dit gebeurde recent bij een bewoner van de Brederodestraat in Zandvoort. Let op ! dit zijn
GEEN medewerkers van de GGD. Laat dus niemand binnen die zegt van de GGD te zijn.
Medewerkers van de GGD zullen nooit zonder afspraak, tenzij u die zelf heeft gemaakt, bij u
langskomen. Heeft u wel zelf een thuisafspraak gemaakt, vraag dan om legitimatie voordat u
iemand binnenlaat.
Geen modeshow en bingo in 2020
De voorjaarsmodeshow met kledingverkoop welke in april gepland was kon door de uitbraak
van corona geen doorgang vinden. Ook de najaarsmodeshow die deze maand zou zijn gaat om
dezelfde reden niet door. Jorg en Nelly Scholtes zullen dit jaar geen kledingverkoop en
modeshows houden. Op dit moment is het nog onduidelijk of er in het voorjaar van 2021 een
modeshow zal zijn.
Ook de bingo kunnen wij nog niet organiseren, wij hopen in de loop van 2021 weer een
gezellige bingo voor u te kunnen organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Je bent toch in de buurt ?
Kom dan gezellig langs op ons buurtuurtje !
Iedere dinsdag en donderdag van 14:30 tot 15:30 uur
Een frisje, iets lekkers, even gezellig samen.
Het is op afspraak, dus reserveer van tevoren uw stoel.
Bij mooi weer in de tuin, bij Hollands weer in de tent !
De ingang is via de tuin van Juttershart.
Team Juttershart: Burg. Nawijnlaan 102 A (H.I.K.) 2042 PZ Zandvoort.
telefoonnummer 06 43 39 44 65
Renate, Liesbeth & Yvonne
We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM, handen wassen, 1,5 meter en blijf thuis bij
verkoudheid, niezen of koorts
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Digitaal Spreekuur, in aangepaste vorm
Elke eerste dinsdag van de maand, deelname is gratis maar vooraf
aanmelden is noodzakelijk en kan via de balie van Pluspunt:
023 57 40 330 of receptie@pluspuntzandvoort.nl Indien nodig zijn er 2
sessies: 10:00 - 11:00 uur en 11:15 – 12:15 uur. Elke deelnemer
gebruikt alleen eigen apparatuur en geeft die niet aan anderen in
handen. De presentatie van dinsdag 6 oktober gaat over wachtwoorden
onthouden. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord
Herstel het Samen
We helpen elkaar bij het repareren van kapotte, maar vaak nog goede, spullen, die met een
kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. De werkzaamheden worden gratis uitgevoerd,
alleen als vervangende onderdelen of materialen nodig zijn dienen die kosten ter plekke
afgerekend te worden.
Vrijdag 30 oktober van 14:00-16:00 uur. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord
Een nieuwe serie over kunst in de 19e eeuw.
De 19de eeuw staat in de kunstgeschiedenis bekend als een periode van veelzijdigheid, een tijd
van tegenovergestelden; natuur en stad, verstand en gevoel, realisme en droomwerelden. Maak
kennis met alle uiteenlopende stromingen die de 19de eeuw zo verassend en veelzijdig maken,
zoals o.a. Romantiek, Impressionisme en Art Nouveau.
11 en 25 oktober: Neoclassicisme en Romantiek
8 en 22 november: Impressionisme en Post-Impressionisme
13 en 27 december: Symbolisme en Art Nouveau
Aanmelden via de website van De Blauwe Tram: www.wijksteunpunt-deblauwetram.nl
Bibliotheek Zuid Kennemerland
Amity Gaige
Overstag
Als een man en een vrouw beginnen aan een grote
zeilreis met hun twee jonge kinderen, trotseren ze hiermee niet alleen de
elementen, maar ook hun verslechterde relatie, demonen uit het verleden en hun
idealen voor de toekomst. Het verhaal wordt door zowel de man als de vrouw
verteld, waardoor je de karakters goed leert kennen.
Mooi en poëtisch geschreven.
Nancy Olthoff
De achtbaantester
Herman, een 32-jarige man, woont na de dood van zijn ouders alleen in het
ouderlijk huis. Hij werkt hard om het huis schoon te houden, heeft een aparte
knikkerkamer en probeert het verleden te negeren. Tot hij in een pretpark een
suikerspinnenverkoopster ontmoet. Hij is op slag verliefd. Voor het eerst ontdekt
hij het leven buiten zijn knikkerkamer.
Een mooi en ontroerend boek.
Tessa Leuwsha
Plantage Wildlust
Begin twintigste eeuw vertrekken Oscar en Janna Brouwer naar Suriname om daar
een verwaarloosde plantage te gaan runnen. Zij worden geconfronteerd met
armoede en de tegenstelling tussen zwart en wit. Al snel komen ze erachter dat
het niet zo makkelijk is een plantage te beheren met de mensen die daar al
werken. Tessa Leuwsha geeft een mooie inkijk in het leven op een plantage in
Suriname honderd jaar geleden.
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Beste lezer / inwoner van Zandvoort,
Vrijdag 2 oktober 2020 is het Nationale Ouderendag en deze dag willen wij niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Om deze dag extra speciaal te maken voor de oudere inwoners van
Zandvoort hebben het Pluspunt Zandvoort, Wim Gertenbach College,
Wijksteunpunt de Blauwe Tram en Team Sportservice de handen ineen geslagen.
Ter ere van deze dag organiseren we in samenwerking met bovengenoemde partijen een
ludieke en sportieve speurtocht door Zandvoort. Heeft u het idee dat u Zandvoort tot in alle
uithoeken kent ? Of wilt u Zandvoort juist beter leren kennen ?
Meld u dan aan voor ‘’de speurtocht in Zandvoort’’.
Tijdens “de speurtocht” staat het gezellig samen zijn en het wandelen centraal.
U word gekoppeld aan een schollier van het Wim Gertenbach college en samen gaat u op
zoek naar alle mooie bezienswaardigheden in Zandvoort.
Lukt het u om alle plekken te bezoeken ? Er worden 2 speurtochten gemaakt van beide
45 minuten. Hierdoor is er de mogelijkheid om een wandeling van 45 of 90 minuten te maken.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie of thee en kan er gezellig
nagepraat worden over alle bezienswaardigheden.
Lijkt het u leuk om vrijdag 2 oktober gezellig mee te wandelen en de dag van de ouderen
sportief te beginnen, meld u zich gratis aan !
Waar:
Tijd:

Startpunt – Blauwe Tram Zandvoort
Louis Davidscarré 1
2042LZ Zandvoort
10.00uur start speurtocht
11.30uur start koffie moment

Vooraf kunt u zich telefonisch aanmelden op telefoonnummer 023 57 40 330
Voor vragen of extra informatie neem dan contact op met Danny Pieterse van Team
Sportservice Zandvoort: dpieterse@teamsportservice.nl
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Meer dan zestig vrijwilligers staan garant voor een gevarieerd aanbod
voor ruim 700 leden met activiteiten, zoals:
zwemmen

museumbezoeken

uit eten

klaverjassen

wandelen

biljarten

leeskring

nordic walking

modeshows

meerdaagse reizen

bus-dagtochten

fietsen

bingo

lief & leed

stadswandelingen

cinema nostalgie

thema middagen

&

informatie bijeenkomsten

Bezoek voor meer informatie onze website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Aanmeldingen bij onze ledenadministrateur Els Kuijper, tel: 571 82 05 (ma/vrij 9-11 uur)
of per mail: ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
lidmaatschap naar draagkracht (keuzemenu): €25,= €20,= of €15,= p.p. per jaar

“achter de geraniums zitten kan altijd nog”……
________________________________________________________________
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