Nieuwsbrief
Maart 2021

Beste leden,
Terwijl ik mijn woorden weer eens aan het papier toevertrouw zie ik buiten, dat de
vorst- en sneeuwperiode weer voorbij is. Er ligt nog wel wat sneeuw, maar het
dooit aardig. Veel mensen hebben plezier kunnen beleven aan deze periode.
Het was al weer enige tijd geleden, dat wij zo’n periode hebben beleefd.
Een Elfstedentocht zat er net niet in voor de liefhebbers.
Dat was dan wel weer jammer, want mijn gedachten gingen daarbij terug naar de
jaren 1985 en 1986, dat ikzelf deelnemer was aan deze Tocht der Tochten, zoals
die ook wel werd genoemd. In 1985 heb ik er illegaal aan deelgenomen, want ik
kon geen startkaart bemachtigen. De meeste kaarten waren in bezit van oudere
deelnemers van de Koninklijke vereniging De Friesche Elf Steden. Dit veranderde
gelukkig in 1986, toen de tocht wederom plaatsvond. Ik heb toen de hele nacht in
de hal van de schaatsbaan in Alkmaar gelegen om een startkaart te bemachtigen.
Ik kan een heel boek schrijven over de belevenissen gedurende die tocht,
waanzinnig en kippenvel. Ik heb laatst nog gezocht naar mijn Elfstedenkruisje,
helaas heb ik deze niet kunnen vinden. Ik heb het kennelijk heel goed opgeborgen.
Wellicht nog even verder zoeken.
Als bestuur werden wij ook geconfronteerd met het gegeven, dat de Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen op 1 juli 2021 in werking treedt. Dit heeft voor onze
vereniging mogelijk ook gevolgen m.b.t. onze statuten. We laten dit
onderzoeken. Dit heeft ook te maken met het feit, dat wij nog steeds bezig zijn om
de ANBI-status te verkrijgen. Dit i.v.m. schenkingen aan onze vereniging, wat
belastingtechnisch voordelen biedt.
Nu ik het daar over heb verheugd het mij zeer, dat onze vereniging enkele dagen
geleden door één van onze leden, die verder anoniem wenst te blijven, werden
verrast met een schenking.
Onder dankzegging van een attentie heb ik dat in ontvangst mogen nemen.
Dit opent voor ons weer een mogelijkheid om als het weer mogelijk is, daar iets
heel leuks mee te organiseren. Wie weet worden andere leden daarmee ook op een
idee gebracht. Wij houden ons aanbevolen.
Met dit goede nieuws sluit ik af .
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 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 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 april 2021: maandag 22 maart
De nieuwsbrief april 2021wordt bezorgd tussen vrijdag 2 en maandag 5 april 2021
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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

Vacature
Het bestuur is op zoek naar versterking. Wij zijn
op zoek naar een 2e penningmeester en een
algemeen bestuurslid.
Wij zoeken iemand die onze penningmeester bij
afwezigheid kan vervangen en samen met hem
o.a. het financiële jaarverslag kan opstellen,
maar ook naar iemand die van aanpakken weet
en bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.
Bent u degene die wij zoeken ? neem dan contact
op met voorzitter Gerard Kuijper,
telefoonnummer 023 571 82 05 van maandag tot
en met vrijdag tussen 9 en 11 uur, of per e-mail:
voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Nieuwe leden
De afgelopen maand is er één nieuw lid
bijgekomen.
Mevrouw M.R.E. Pronk.
Wij heten mevrouw Pronk van harte
welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Zandvoort krijgt mobiele vaccinatielocatie
Goed nieuws ! GGD Kennemerland opent in maart meerdere nieuwe vaccinatielocaties.
Er komen twee grote test- en vaccinatielocaties in Haarlem en Beverwijk en in Zandvoort komt
er een extra ondersteunende mobiele vaccinatielocatie.
Regio Kennemerland kent op dit moment één test- en vaccinatielocatie bij Schiphol en
meerdere testlocaties in Vijfhuizen, Haarlem en Beverwijk. Gemeenten zijn gevraagd potentieel
geschikte locaties aan te reiken om de mensen dichter bij huis te kunnen testen en vaccineren.
Binnenkort zullen er meer vaccins beschikbaar komen en dan is het van belang dat er meerdere
vaccinatielocaties over de regio verspreid staan om zo efficiënt en doelmatig mogelijk te kunnen
vaccineren. Voor inwoners moet het gemakkelijk zijn een locatie te bereiken. Daarom streeft
GGD Kennemerland er naar de bereikbaarheid gelijkwaardig over de regio te verdelen.
Half maart opent in Haarlem een gecombineerde test- en vaccinatielocatie in het Kennemer
Sportcenter. Daar kunnen tot duizend prikken per dag worden gegeven. Daarnaast wordt
gekeken naar de mogelijkheid van extra ondersteunende vaccinatielocaties in omliggende
gemeenten waaronder in Zandvoort. Gedacht wordt aan een mobiele unit waar maximaal 600
prikken per dag kunnen worden gegeven. De verwachting van de GGD is dat deze mobiele
locatie eind maart / begin april operationeel kan zijn.
Vraag geld terug !
Kosten door ziekte of handicap ? Heeft u een minimum inkomen
en een vermogen onder de vermogensdrempel, dan kunt u geld
terug krijgen van de gemeente !
Het wettelijk eigen risico zorgverzekering was in 2020 € 385,=. Hiervan moet u de eerste
€ 100,= zelf betalen. Van het bedrag dat overblijft, kan u negentig procent terugvragen aan de
gemeente.
Let op ! U kunt dit bedrag maar één keer per jaar terugvragen. Daarom wacht u met de
aanvraag tot uw wettelijk eigen risico helemaal is opgebruikt, of tot u alle rekeningen van 2020
binnen heeft. Vraag vóór 31 oktober 2021 uw geld terug. Misschien heeft u uw wettelijk eigen
risico voor 2021 ook al volledig betaald, dan kunt u de aanvraag voor dit jaar ook al indienen.
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening (zoals een traplift of huishoudelijke ondersteuning),
dan betaalt u een eigen bijdrage Wmo. U krijgt een rekening van het CAK. U betaalt zelf de
rekening aan het CAK. De gemeente betaalt negentig procent van dit bedrag aan u terug. Zodra
u de rekening van het CAK heeft ontvangen, kunt u die, tot een jaar na de datum op de
rekening, bij de gemeente indienen. Bent u verzekerd via de Gemeentelijke zorgpolis ? Dien
dan de CAK-rekening in bij uw zorgverzekeraar.
Wanneer heeft u een minimum inkomen en waar ligt de vermogensdrempel ?
21 jaar en ouder
Alleenstaand
Alleenstaand ouder
Echtpaar
Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand
Alleenstaand ouder
Echtpaar

netto maandinkomsten
€ 1.227
€ 1.307
€ 1.752
€ 1.364
€ 1.420
€ 1.848

Vermogen maximaal > 18 jaar
€ 6.295
€ 12.590
€ 12.590
€ 6.295
€ 12.590
€ 12.590

Kijk op de website van gemeente Zandvoort voor een aanvraagformulier.
Ga naar www.zandvoort.nl/eigenrisico en kijk onder formulieren.
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Verkiezingen 2021
Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. U kunt op de
verkiezingsdag net als altijd stemmen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden maatregelen
om de kans om besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit jaar moet u op
de dag dat u gaat stemmen wel vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit
enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.
Op woensdag 17 maart kunt u in Zandvoort en Bentveld op 12 locaties terecht om uw stem uit
te brengen.
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn er in Zandvoort twee stemlokalen geopend,
vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de zogeheten risicogroepen behoren.
Deze twee stemlokalen zullen in het Pluspunt en De Blauwe Tram gevestigd zijn.
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen.
De Seniorenvereniging Zandvoort benadrukt dat zij met geen enkele politieke partij, zowel in
Zandvoort als landelijk een binding heeft, maar moedigt haar leden wel aan om toch vooral te
gaan stemmen, al dan niet per post.
Tandem mantelzorg
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de brochure “Geen enkele
mantelzorger hoeft er alleen voor te staan”.
Deze brochure is een uitgave van Tandem, Centrum voor
Mantelzorgondersteuning.
In 2020 verleende één op de drie mensen boven de 16 jaar
mantelzorg. Één op de vijf jongeren / kinderen heeft te maken met
een gezinslid met een ziekte of beperking. Velen van u verlenen of
krijgen mantelzorg.
In 2020 is de belasting van mantelzorgers door covid-19 en alle beperkingen enorm
toegenomen. Mantelzorgers weten vaak niet dat er ook voor hen ondersteuning is. Denk hierbij
aan emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning door een mantelzorgmakelaar,
lotgenotencontact, workshops, respijtzorg etc. De gemeenten Haarlem, Heemstede,
Bloemendaal en Zandvoort bieden mantelzorgers deze ondersteuning via Tandem. Hier is geen
indicatie voor nodig en ondersteuning is kosteloos en onafhankelijk.
Tandem is graag uw doorverwijspartner. Neem gerust contact met Tandem op bij vragen,
overleg over een casus of om iemand door te verwijzen. Dit kan nu ook digitaal. In de folder
leest u hoe u in contact kunt komen met Tandem.
Trends in taal (bron; De Taalbank, een weblog over taal, taalverandering en trends in taal)
Virusfluiter; Dwaze demonstrant die deelneemt aan een fluitconcert om iemand die met
verstand van zaken vertelt over of maatregelen bekendmaakt in verband met een
viruspandemie te hinderen of te overstemmen, synoniem viruswappie.
Vaccionado; Een pensionado die zich heeft laten vaccineren tegen één of meerdere
infectieziekten en daarom onbevreesd aan het maatschappelijk leven kan deelnemen.
Cirkelommetje; Omtrekkende beweging van ca. 1,5 meter waarmee iemand die op straat of in
de winkel loopt een andere persoon passeert.
Zwerfkapje; Na gebruik achteloos op straat of elders in de publieke ruimte weggeworpen
mondkapje, beschouwd als zwerfvuil.
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Nieuws van de bibliotheek
Anne Griffin
Als alles is gezegd
Op een bijzondere manier kijkt een 84 jaar oude Ierse boer terug op zijn
leven, de keuzes die hij maakte en het verlies van zijn geliefde vrouw. Hij
toost in een bar op de vijf mensen die het meest voor hem betekend hebben
in zijn leven. Zijn jonggestorven broer, zijn complexe schoonzus, zijn
dochtertje dat slechts vijftien minuten heeft geleefd, zijn zoon in Amerika en
zijn vrouw.
Prachtig boek dat je doet nadenken over wie voor jou belangrijk is of was.

Natasha Pulley
De horlogemaker van Londen
Op mysterieuze wijze komt een Engelse jongeman in het bezit van een zeer
bijzonder horloge. Het horloge redt een paar maanden later op een
wonderlijke manier zijn leven. De man gaat op zoek naar de herkomst van het
horloge en maakt kennis met de wereld van uurwerken, muziek en mysterie.
Een prachtig historische roman die zich afspeelt in de 19e eeuw.

Toni Coppers
De zaak Magritte
Als een ontsnapte gevangene enkele bizarre moorden pleegt en bij zijn
slachtoffers steeds hetzelfde briefje achterlaat, doet ex-rechercheur Alex
Berger, die worstelt met zijn verleden waar de man deel van uitmaakte, er
alles aan hem te vinden. De sporen leiden hem naar Parijs. De stad waar de
vrouw van Berger twee jaar eerder slachtoffer werd van de terroristische
aanslagen. Een gebeuren waar hij nog iedere nacht nachtmerries van heeft.
Een boek dat van begin tot eind spannend is.
Afhaalbieb in Zandvoort
De Bibliotheek Zandvoort is tijdelijk dicht, maar u kunt boeken lenen via de Afhaalbieb. Stuur
een e-mail naar zandvoort@bibliotheekzuidkennemerland.nl
Geef in de e-mail één genre aan (u kunt geen specifieke titels aanvragen).
Vermeld bij de aanvraag: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, het nummer van uw
Bibliotheekpas, het genre boeken en drie dagen waarop u de boeken kunt ophalen.
U kunt ook vermelden dat er eventuele reserveringen voor u klaarstaan.
Kunt u uw aanvraag niet per mail versturen? Van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 en 12:00
uur kunt u bellen naar 023 511 53 94.
Na uw aanvraag gaan we zo snel mogelijk voor u aan de slag. Wij kiezen voor u vervolgens 5
boeken uit onze collectie. U ontvangt per e-mail of telefonisch een bericht wanneer uw
boekenpakket klaarligt. Dit kan enige dagen duren.
Kom in uw eentje naar de Bibliotheek. Bij het afhalen van het boekenpakket kunt u boeken die
u geleend hebt weer inleveren. U noemt uw naam en laat op gepaste afstand uw Bibliotheekpas
zien. Een medewerker overhandigt u de boekentas.
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