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     Beste leden, 

 

     We kruipen langzaam naar het eind van het jaar toe en worden steeds maar weer     

     geconfronteerd met zware maatregelen met betrekking tot het coronavirus.  

     Voor zover ik weet zijn er in onze vereniging slechts enkele personen   

     geweest die besmet waren, deze zijn gelukkig weer hersteld. Laat het a.u.b. zo   

     blijven en ik hoop dat het beter zal gaan worden. Dan kunnen wij mogelijk fijne     

     feestdagen tegemoet zien. 

 

     Gelukkig hebben wij onze leden een mooie aanbieding kunnen doen in  

     samenwerking met het nieuwe HDMZ museum. Dit is ingeslagen als een bom. 

     Door de huidige corona maatregelen is het even niet mogelijk een arrangement te  

     boeken, u leest hier meer over op pagina 5 in deze nieuwsbrief. 

     Tot nu toe hebben er meer dan 200 leden gebruik gemaakt van deze fantastische 

     aanbieding. 

 

     Wat niet zo mooi is, is het feit dat wij vanaf 1 november a.s. geen gebruik meer   

     kunnen maken van het Rode Kruis gebouw. Het gebouw is verkocht aan de  

     gemeente Zandvoort. Waar wij nog terecht kunnen is op dit moment onzeker. 

     Wij blijven in gesprek met de gemeente Zandvoort, en dit al 4 jaar ! 

     Wij hebben noodgedwongen onze spullen uit het Rode Kruis gebouw moeten halen  

     en kunnen deze gelukkig tijdelijk ergens in het centrum opslaan. 

 

     Een groot compliment aan de bezorgers van onze nieuwsbrief, zij hebben voor de  

     derde keer dit jaar een extra ronde gelopen. Hartelijk dank. 

 

     Ik hoop dat een ieder gezond blijft, houd u aan de maatregelen.  

     Alleen samen krijgen wij corona onder controle.  

 

     Uw voorzitter 

     Gerard Kuijper 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen zal tot nader order geen doorgang vinden 

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 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 zal tot nader order geen doorgang vinden 

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 zal tot nader order geen doorgang vinden 

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 december 2020 en januari 2021:  

maandag 16 november 

De nieuwsbrief december 2020 en januari 2021 wordt bezorgd tussen vrijdag 27 en 

maandag 30 november 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: 

 

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

Cultuurreis 15/21 aug ‘21 Excursiereis Tirol Zie nieuwsbrief september 2020 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

Mevrouw M.A.M. Berkhout, mevrouw P.J.E. de Man en 

mevrouw A.A. Meijer. 

 

Wij heten deze leden van harte welkom.  
Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Alle activiteiten zijn wederom stilgelegd 

 

Na de persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op dinsdag 

13 oktober jl. heeft u een extra brief van onze vereniging ontvangen over het niet door kunnen 

gaan van onze Algemene Ledenvergadering. In deze brief hebben wij u gemeld dat ook alle 

buitenactiviteiten voorlopig geen doorgang zullen vinden.  

Het bestuur is in diezelfde week bij elkaar gekomen en heeft besloten alle wekelijkse 

activiteiten weer stop te zetten. Voor ons als vereniging zijn er te veel “haken en ogen” om de 

activiteiten conform de richtlijnen van de Rijksoverheid door te laten gaan. 

Het overgrote deel van onze leden valt in de zogeheten doelgroep en wij zijn zuinig op al onze 

leden. Zodra het volgens de richtlijnen weer kan zullen de activiteiten weer gestart worden. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

Bestuur DSVZ 
 
 

 
 

Allerzielen  

 

Op maandag 2 november a.s. is het Allerzielen. Allerzielen is het feest van alle zielen,  

de dag waarop de gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw  

op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. 

Sinds 2 november 2019 zijn de onderstaande leden ons ontvallen: 

 

Mevrouw A. Stienstra – Balke, mevrouw L. Hoezee – Jurgens, mevrouw P.J.M. Visser,  

de heer J. Verweij, de heer P. Honderdos, mevrouw J.J.M. Lotten – Kruisheer,  

mevrouw A.M. van Collem, mevrouw M.M. Meuleveld, mevrouw J.M. Verwoerd,  

mevrouw H. Budde, de heer J. Voorn, mevrouw J.E. Bol, mevrouw J.T. van der Pels – Dubois,  

de heer J. Brugman, de heer R. van Essen, mevrouw L. Koper – Deijs,  

mevrouw A.E. van Soolingen – van den Bron, mevrouw I. Hoogland – Prent,  

mevrouw M.H. van Duijn, mevrouw M.A.H. Versteege – van Dijk, de heer G. Bluijs en  

de heer P.J. Handgraaf.  

 



 5                                     Jaargang 8, nieuwsbrief 10 

 

Veel van onze leden hebben de afgelopen jaren het incasso formulier ingevuld en maken 

gebruik van incasso voor het betalen van de jaarlijkse contributie. Deze leden hoeven niets te 

doen, het bedrag voor de contributie wordt bij deze leden automatisch van de rekening 

afgeschreven. 

 

Een deel van onze leden betaalt de contributie door middel van een overschrijving via de bank. 

Deze leden verzoeken wij de contributie voor 2021 (€ 25,=, € 20,= of € 15,= per persoon) 

uiterlijk 31 december 2020 aan ons te betalen. 

 

U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van 

De Seniorenvereniging Zandvoort. In de omschrijving graag uw naam vermelden. 

Heeft u nog vragen, heeft u een probleem met het overmaken via de bank of wilt u alsnog 

gebruik maken van de incasso mogelijkheid, neem dan contact op met ledenadministrateur  

Els Kuijper, telefoonnummer 023 571 82 05 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 

11.00 uur) of per e-mail ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

 

Aanbieding HDMZ museum 

 

In onze nieuwsbrieven van september en oktober heeft u kunnen 

lezen over de geweldige aanbieding in het HDMZ museum. Inmiddels 

hebben al meer dan 200 leden gebruik gemaakt van één van de 

arrangementen. 

 

Het museum gedeelte is op 8 oktober jongstleden open gegaan, het 

restaurant gedeelte is sinds 14 oktober door de maatregelen van de 

Rijksoverheid gesloten. Wanneer het restaurant gedeelte weer open 

gaat is op dit moment niet bekend. Daarom is het momenteel niet 

mogelijk één van de arrangementen te boeken. 

 

Zodra het restaurant gedeelte van het HDMZ museum weer open gaat 

kunt u na de openingsdatum nog één maand gebruik maken van de aanbieding.  

Hierna zal deze geweldige aanbieding ten einde komen.  

 

 

Italiaanse middag in twee delen 

 

We schrijven dinsdag 29 september, wat was het 

spannend, toch een Italiaanse middag die al in 

maart gepland was door laten gaan in ons Theater 

de Krocht. We hebben samen ons best gedaan om 

ondanks alle beperkingen een heerlijke middag in 

twee sessies van te maken. Met sfeervolle dia’s 

op het filmscherm, heerlijke Italiaanse muziek 

afgeroomd met tongstrelende Italiaanse hapjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Een gewaarschuwd mens ……… 

 

Spam mails, whatsApp berichten, contactloos pinnen, spoofing zegt dit u iets ? 

Dit zijn benamingen van zaken die op dit moment zeer actueel zijn.  

Op deze pagina zullen wij trachten alles aan u uit te leggen om u te behoeden voor fraude.  

 

Spam mail 

Ontvangt u een e-mail van bijvoorbeeld de Belastingdienst dat u 

geld kunt ontvangen maar u moet dan eerst op een zogeheten 

“link” klikken en uw gegevens invullen. Niet doen. 

Deze zogeheten spam mails zijn afkomstig van criminelen die geld 

van u willen. Mocht u een mail ontvangen waarin een “link”  

(een balk met gegevens) staat dan kan deze mail direct naar uw 

prullenbak. Twijfelt u over een ontvangen mail dan kunt u eerst 

het bedrijf op internet opzoeken en kijken wat er uit de 

zoekmachine verschijnt. Twijfelt u of heeft u vragen, neem dan altijd telefonisch contact op met 

het bedrijf (telefoonnummer zelf opzoeken) of bijvoorbeeld de Belastingdienst (0800 -0543). 

Let op, als u de Belastingdienst belt hou dan uw burgerservicenummer gereed.  

 

WhatsApp  

 

Ontvangt u een WhatsApp bericht van bijvoorbeeld uw kind of kleinkind 

waarin deze vertelt dat hij of zij een andere telefoon heeft en ook in dit 

bericht aangeeft geld nodig te hebben om wat betalingen te doen.  

Bel dan altijd terug op het (oude) telefoonnummer wat bij u bekend is. 

Vaak blijkt dat dit bericht helemaal niet afkomstig is van uw kind of 

kleinkind. Boek dus nooit zomaar geld over naar iemand die in een 

WhatsApp bericht hierom vraagt.  

 

Contactloos pinnen 

In de winkels is het soms reuze handig, om contactloos te 

betalen. U hoeft uw pincode niet in te toetsen en u houdt 

uw pas aan de zijkant van het apparaat bij de kassa tegen 

het daarvoor bestemde deel van het apparaat. Het is enkele 

criminelen gelukt dit deel van het apparaat te bewerken. Zij 

hebben dit op diverse geldautomaten geplakt in de hoop dat 

u denkt contactloos geld te kunnen opnemen. Hou nooit uw 

pas voor een apparaatje bij een geldautomaat. U kunt 

alleen geld pinnen als u uw pas in de daarvoor bestemde 

gleuf doet en uw pincode intoetst. Mocht u een 

“contactloos” apparaatje op een geldautomaat geplakt zien bel dan direct de Politie. 

 

Spoofing  

 

U wordt gebeld door iemand die zegt van uw bank te zijn. 

Via een truc kan het zelfs zo zijn dat u het nummer van 

uw bank in uw scherm krijgt. Deze persoon vertelt u dat 

uw bankrekeningnummer is gehackt omdat er verdachte 

transacties te zien zijn. Dit is niet waar, maar zo probeert 

de oplichter u ervan te overtuigen om snel maatregelen te 

nemen. De oplichter zal er op aandringen om uw geld 

over te maken naar een “kluisrekening” of een “veilige 

rekening”. Zulke rekeningen bestaan niet, want in 

werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. De oplichter biedt u aan te helpen bij het 

overboeken. Zo komt uw geld op de rekening van de oplichter en bent u het kwijt.  

Wordt u gebeld ga dan nooit zo’n gesprek aan en bel uw bank op het telefoonnummer wat bij u 

bekend is.  
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Nieuws van Pluspunt 

 

WhatsApp voor Android smartphones 

 

Wat kun je allemaal met WhatsApp ? Hoe werk je handig en veilig met 

WhatsApp ? Alleen voor Android smartphones (Samsung, Huawei, 

Motorola en LG). Twee lessen voor € 22,=. 

Dinsdag 10 en 17 november van 10.00 – 12.00 uur. 

Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. 

 

whatsApp voor Iphone 

 

Wat kun je allemaal met WhatsApp ? Hoe werk je handig en veilig met WhatsApp ? 

Speciaal voor de Iphone ! Twee lessen voor € 22,=. 

Dinsdag 8 en 15 december van 10.00 – 12.00 uur. 

Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. 

 

 

Bibliotheek Zuid Kennemerland  

 

Elena Ferrante 

Het leugenachtige leven van volwassenen 

 

Een twaalfjarig meisje uit Napels ontdekt, naarmate ze ouder wordt, steeds 

meer leugens en bedrog in haar familie waardoor er zekerheden afbrokkelen 

en ze zich afvraagt wie ze eigenlijk is. 

Elena Ferrante, we weten nog steeds niet wie er schuilgaat achter deze 

pseudoniem, heeft met deze roman weer een goed geschreven verhaal 

neergezet over opgroeien, geheimen en leugens. 

Zeker de moeite waard voor leesclubs. 

 

 

 

Marijke Vos 

Ik pleit voor jou! 

 

Een jonge, ambitieuze advocate die op promotie aast, raakt tijdens een 

belangrijke echtscheidingszaak papieren kwijt en wordt voortdurend afgeleid 

door de knappe advocaat van de tegenpartij. Ze heeft de knappe man al 

eerder ontmoet maar helaas was die eerste ontmoeting niet zo’n succes. Zij 

leegde haar maaginhoud over de gaatjesschoenen van de voor haar toen nog 

onbekende man. Zie dan nog maar eens een goede indruk te maken op 

iemand.  

 

 

Michael Robotham 

Meisje zonder leugens 

 

Evie is een meisje dat in het verleden is misbruikt. Ze heeft echter de gave 

om precies te zien wanneer iemand liegt. Evies gave helpt forensisch 

psycholoog Cyrus Haven bij het oplossen van zaken. Evie houdt al jarenlang 

haar identiteit geheim maar Cyrus is vastbesloten te achterhalen wie Evie 

eigenlijk is. Hoe meer Cyrus in het verleden van Evie wroet hoe meer hij 

haar in gevaar brengt.  

Dit is deel twee in een zeer spannende en boeiende serie. Deel een is Meisje 

zonder verleden. 
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