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  Nieuwsbrief  

  December 2020 en 
  Januari 2021 

 
 

 
 

 
    Beste leden, 

 

    Het duurt maar en het duurt maar, de corona narigheid. Hoe lang nog ? De laatste    

    persconferentie van 17 november geeft een klein beetje ruimte. Half december     

    wordt er meer duidelijk hoe wij de feestdagen met elkaar door kunnen brengen. 

    Met ingang van 1 december a.s. moeten wij verplicht mondkapjes gaan dragen in 

    openbare ruimten. Dat vind ik nog het minst erge. Wat ik wel gunstig vind, is dat er  

    binnenkort een vaccin op de markt komt.  

    Tevens is het algehele vuurwerkverbod een goede beslissing.  

    Mijn kat zal er heel blij mee zijn, maar of het door iedereen zal worden nageleefd ?? 

 

    Deze nieuwsbrief is voor de maanden december en januari. Bij deze nieuwsbrief zit          

    voor ieder lid een vrolijke verrassing. Deze verrassing is ook een beetje ter  

    ondersteuning voor de a.s. feestdagen. 

 

    Ik wens u alvast prettige feestdagen toe en houd nog even vol ! Uiteindelijk komt  

    het allemaal weer goed. Deze vervelende periode kost onze vereniging de nodige   

    leden. Ik vraag u daarom, blijf onze vereniging trouw.  

    Wij hebben mooie plannen als het weer mogelijk is.      

 

    Veel gezondheid toegewenst. 

 

    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 februari 2021: maandag 18 januari  

De nieuwsbrief februari 2021 wordt bezorgd tussen vrijdag 29 januari en  

maandag 1 februari 2021 

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 Nadere informatie volgt 

 

 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand is er één nieuw lid bijgekomen. 

De heer G. Scheffer. 

 

Wij heten de heer Scheffer van harte welkom.  
Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid ledenadministratie 

 

Heeft u een vraag, gaat u verhuizen of wilt u een andere wijziging doorgeven, 

Els Kuijper onze ledenadministrateur is bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur op telefoonnummer 023 571 82 05 of 

per e-mail: ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Collectieve zorgverzekering voor Zandvoorters met een laag inkomen 

 

 

Ook in 2021 biedt gemeente Zandvoort mensen met een minimuminkomen een gemeentelijke 

zorgpolis aan. Deze verzekering biedt veel voordelen voor mensen met een ZandvoortPas die 

hoge ziektekosten hebben. 

 

In Zandvoort telt iedereen mee en wil de gemeente dat iedereen mee kan doen. Maar dat is niet 

vanzelfsprekend. Gezinnen, jongeren, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die rond 

moeten komen van een minimuminkomen kunnen gebruik maken van diverse regelingen van 

de gemeente. Heeft u al een ZandvoortPas, dan is aanmelden voor deze regelingen heel 

eenvoudig. Heeft u nog geen ZandvoortPas maar wel een laag inkomen? Kijk dan op de website 

van de gemeente of u de pas kunt aanvragen. Als u nu de ZandvoortPas aanvraagt kunt u ook 

meedoen met de gemeentelijke zorgpolis. 

 

Zorgverzekering 2021 

 

De voordelen op een rijtje 

 Het verplichte eigen risico van € 385 is volledig meeverzekerd 

 U kunt een pakket kiezen dat ook de eigen bijdrage Wmo  

 De zorgverzekeraar geeft korting op de premies 

 U krijgt ruime vergoedingen voor brillen/lenzen, fysiotherapie en tandartskosten. 

Bijvoorbeeld de beugel voor kinderen wordt voor een groot deel vergoed 

 Univé en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen als klant, zonder medische keuring 

 

Kortom, de gemeentelijke zorgpolis biedt senioren en anderen met een laag inkomen en hoge 

zorgkosten veel voordelen.  

 

Overstappen naar de gemeentelijke zorgpolis ? 

 

Als u wilt veranderen van zorgverzekering doet u dat vóór 1 januari 2021. U kunt vanaf half 

november de zorgpaketten van aanbieders Univé en Zorg en Zekerheid vergelijken met uw 

huidige zorgverzekering. Dat kan op www.gezondverzekerd.nl. Kijk hier of het aanbod via 

gemeente Zandvoort voordeliger is voor u en meldt u aan. 

 

Heeft u vragen, of hulp nodig ? 

 

Veranderen van zorgverzekering roept misschien vragen op. Vanwege corona is er dit jaar een 

telefonisch spreekuur om u te helpen bij het overstappen naar de gemeentelijke zorgpolis. Van 

30 november t/m 19 december zit er dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur een telefoonteam klaar 

om ondersteuning te bieden. U kunt bellen naar 14023 en kies voor optie 5 team minima.   

 

Het Sociaal Wijkteam kan u ook helpen bij het overstappen naar de Gemeentelijke zorgpolis.  

U kunt contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Zandvoort door te bellen met 023 574 04 50 

of mail naar sociaalwijkteam@zandvoort.nl  

 

Wilt u overstappen? Houd dan uw BSN-nummer uw bankrekeningnummer en uw oude polisblad 

bij de hand 

 

 
 

http://www.gezondverzekerd.nl/
mailto:sociaalwijkteam@zandvoort.nl
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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 

 

 

Cadeau voor alle leden 

 

Om het jaar 2020 een klein beetje feestelijk af te sluiten ontvangen 

alle leden bij deze nieuwsbrief een cadeaubon van onze vereniging. 

Alle cadeaubonnen zijn genummerd, staan op naam en worden 

éénmalig verstrekt dus wees er zuinig op.  

 

 

Deze cadeaubon kunt u tot en met 30 juni 2021 besteden bij 

Bloemsierkunst Jeff en Henk Bluijs, Haltestraat 65 in Zandvoort of bij 

Bloemenhuis W. Bluijs Pasteurstraat 6 in Zandvoort. 

 

Wij wensen u veel plezier met deze cadeaubon en hopen dat u deze 

cadeaubon aan iets moois gaat besteden. 

 

Bestuur DSVZ. 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2021 

 

Al onze activiteiten liggen stil. 

De nieuwjaarsreceptie 2021 in januari zal daarom 

geen doorgang vinden. Het is op dit moment te 

onzeker en te onduidelijk hoe en wanneer er een 

versoepeling van de Covid 19 maatregelen zal zijn 

om weer met een grote groep personen bij elkaar 

te komen.  

 

Ook al vieren wij dit jaar alles anders.  

 

Wij wensen u het allerbeste voor 2021 ! 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Nieuws van Pluspunt 

 

U bent welkom in Pluspunt (noord) en De Blauwe Tram.  

Voor informatie en aanmelden voor activiteiten bij Pluspunt: 023 574 03 30 

en voor De Blauwe Tram tussen 9.00 en 12.00 uur via 023 304 07 00 

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en staat de veiligheid en de 

gezondheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voorop. 

Betaling uitsluitend met PIN!  

 

Actuele Corona maatregelen Pluspunt 

Corona blijft ons in zijn greep houden. Pluspunt volgt alle maatregelen op de voet en past zich 

zoveel mogelijk aan om coronaproof activiteiten te kunnen aanbieden. We houden u op de 

hoogte van deze maatregelen én de actuele activiteiten via de Ladder in de krant, Facebook en 

de website. Bent u benieuwd of een activiteit doorgaat dan mag u natuurlijk ook even bellen 

met onze receptie: 023 574 03 30 

 

 

 

 

Ana Johns 

Het meisje in de witte kimono 

Wanneer de Amerikaanse journaliste Tori ontdekt dat ze een Japanse halfzus 

heeft, gaat ze op onderzoek uit en doet schokkende ontdekkingen over 

gebeurtenissen in het naoorlogse Japan. Tori reist af naar Japan en 

langzamerhand komt ze erachter wat er precies is gebeurd. 

Een indrukwekkend en deels op waarheid berust verhaal over een duistere 

periode in de geschiedenis van Japan. 

 

 

Elizabeth Buchan 

Het museum van verbroken beloftes 

 

Een jonge vrouw is in Parijs curator van het door haar opgerichte Museum van 

verbroken beloftes. Mensen brengen haar voorwerpen waaraan ze pijnlijke 

herinneringen hebben. Bezoekers komen er om hun verleden te verwerken. De 

jonge vrouw heeft zelf ook enkele objecten in het museum gelegd.  

Een mooi verhaal over liefde, schuldgevoel en verbroken beloftes. 

 

 

Karen Swan 

Een Noorse winternacht 

 

Influencers Bo Loxley en haar partner Zac krijgen betaald om te reizen zodat 

ze hun avonturen kunnen delen met hun volgers. In december reizen ze af 

naar Noorwegen om daar de kerst door te brengen. Ze zullen een paar weken 

in een prachtig landhuis verblijven. Maar hoe langer ze daar zijn hoe meer 

scheurtjes er in hun relatie komen en hoe duidelijker het wordt dat ze 

geheimen hebben voor elkaar. 

Een heerlijke feelgood-roman voor de donkere dagen. 

 

E - books leen je bij de Bibliotheek 

E – books lezen op je e-reader, tablet of 

smartphone ? Als Bibliotheeklid heb je 24/7 gratis 

toegang tot duizenden e- books op het  

e – bookplatform van de Bibliotheek. 

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl  

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/

