Nieuwsbrief
April 2021

Beste leden,
Zo. De verkiezingen zijn weer achter de rug.
De uitslagen hebben mij zeer verrast. Men heeft kennelijk niets gemerkt van wat er
de afgelopen 4 jaren allemaal in ons land is geschied. Ik zal daar verder niet op
doorgaan, dat is voor eenieder iets persoonlijks.
Ik hoop, dat wij weer snel een nieuw kabinet zullen krijgen. Ik wens ze veel wijsheid
toe. Er zal niet zoveel veranderen, vrees ik.
Ik weet wel, dat de mensen van de diverse stembureau’s in Zandvoort het zeer
zwaar hebben gehad. Sommige stemlocaties waren ongeschikt. De stembureauleden
hebben daar behoorlijk kou geleden en hebben daardoor zelfs kou gevat.
Wat mij en ook de overige bestuursleden is opgevallen, is het feit dat er nog veel
bloemenbonnen, die u voor de kerst van ons gekregen heeft, nog bij de leden in het
bezit zijn. Ik roep u hierbij op om daar alsnog gebruik van te maken.
Het bestuur en de bezorgers hebben u hiermee niet voor niets willen verrassen.
U ondersteunt er tevens onze plaatselijke ondernemers mee.
Onze volgende actie is toegevoegd bij deze nieuwsbrief.
Ik kan u vertellen, dat ik binnenkort met enkele goednieuwsberichten hoop te gaan
komen. Ik kan hier nu nog niets over loslaten, want het is nog niet definitief.
Ik laat u nog even in spanning gissen.
Deze nieuwsbrief is net als onze vorige nieuwsbrief jammer genoeg niet zo
uitgebreid. Heeft u een leuke bijdrage, stuur het dan naar de redactie:
(nieuwsbrief@seniorenvereniging-zandvoort.nl)
Wij gaan dan kijken of het geplaatst kan worden in een volgende nieuwsbrief.
Zo ontvingen wij recent een telefoontje van het secretariaat van onze burgemeester
met de vraag of hij iets in onze nieuwsbrief mocht plaatsen.
Het resultaat kunt u lezen op pagina 3.
Vanaf deze plaats wens ik u een fijne Pasen toe
Ik hoop dat u van ons bijgevoegde presentje geniet.
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 mei 2021: maandag 26 april
De nieuwsbrief mei 2021wordt bezorgd tussen vrijdag 7 en maandag 10 mei 2021
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Zandvoort, 22 maart 2021

Geachte leden van
De Seniorenvereniging Zandvoort
Met veel plezier schrijf ik in deze editie van de
nieuwsbrief een bijdrage. Want wat mag Zandvoort
trots zijn op De Seniorenvereniging. Dat bleek mij al
toen ik vlak na mijn aantreden twee dagen achter
elkaar aanwezig mocht zijn bij de goed bezochte
High Tea in De Krocht.
Wat we toen nog niet wisten, was dat de wereld er in korte tijd heel anders uit zou zien.
Deze maand is het een jaar geleden dat we te maken kregen met het coronavirus.
Iedereen heeft direct de gevolgen gemerkt van de vele maatregelen om het virus in te dammen,
zeker ook U als oudere inwoners van onze mooie gemeente. U ziet uw dierbaren vrijwel alleen nog
maar op afstand, mist het verenigingsleven of voelt zich mogelijk eenzaam. Helaas hebben we ook
inwoners verloren aan deze pandemie en mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden.
Het zijn omstandigheden die niet eerder zijn voorgekomen in vredestijd en ik begrijp de impact
hiervan op uw leven. We hebben gelukkig samen wel veel kunnen doen met bijvoorbeeld de
vrijwilligers van Pluspunt of het Rode Kruis.
Schroom niet om uw buurman, een familielid of maatschappelijke organisatie om hulp te vragen.
Denk aan een boodschapje, het regelen van extra zorg of vervoer. Mensen zijn altijd bereid te
helpen, maar soms is het lastig om die hulp te vragen. Als er iets is wat we het afgelopen jaar
geleerd hebben, is het dat we elkaar graag helpen in deze moeilijke tijd. Ik ben de vrijwilligers en
iedereen die geholpen heeft, erg dankbaar voor de manier waarop zij het afgelopen jaar
onvermoeibaar klaar hebben gestaan.
Het einde is in zicht en dat is goed nieuws! Velen van u hebben al een vaccin ontvangen.
En het programma wordt snel opgeschroefd. Op 29 maart open ik samen met de directeur van de
GGD een vaccinatie-locatie in Zandvoort. U kunt vanaf dat moment veilig in uw eigen dorp
gevaccineerd worden zodra u de uitnodiging van de GGD daarvoor ontvangen heeft.
Door het vaccineren zal er langzaam weer wat meer kunnen en ik hoop dat de beperkende
maatregelen richting de zomer steeds meer afgebouwd worden. We kunnen dan weer knuffelen met
onze (klein)kinderen, winkelen bij de Zandvoortse ondernemers of een bezoek brengen aan de vele
terrassen in ons dorp.
De terugkeer naar een coronavrije samenleving gaat echter in kleine stappen en we moeten samen
nog even volhouden.
Tot die tijd vraag ik u om vooral te genieten van de kleine dingen die wel kunnen. Zoals een
wandeling door de duinen of een bezoek aan de boulevard of het strand. Zandvoort wordt omringd
door natuur en we zijn bevoorrecht dat we dit als onze achtertuin mogen beschouwen.
Kortom, we zijn er nog niet, maar wel bijna!
Ik ben trots op u en de manier waarop u volhoudt.
Samen komen we er weer bovenop en ik hoop u snel weer te ontmoeten.
Uw burgemeester,
David Moolenburgh
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Ledenadministratie
De ledenadministratie is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur op
telefoonnummer 023 571 82 05 of per e-mail
ledenadministratie@seniorenverenigingzandvoort.nl

Belastingaangifte
U kunt uw belastingaangifte voor het jaar 2020 tot 8 mei 2021 insturen naar de Belastingdienst.
Net als voorgaande jaren is Pluspunt beschikbaar om u te helpen bij uw belastingaangifte.
Als u bericht van de Belastingdienst ontvangt of u denkt in aanmerking te komen voor
teruggave kunt u bij het invullen hulp vragen van de ervaren belastingvrijwilligers.
De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen.
Als u in 2020 bent geholpen bij uw aangifte door
Pluspunt wordt u automatisch benaderd door de
belastingvrijwilliger, u hoeft dan niet zelf te bellen.
Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen
met de Plusdienst van Pluspunt op telefoonnummer
023 571 73 73.
Informatie van de Belastingdienst over uw
machtigingscode dient u goed te bewaren.
Deze is nodig voor uw aangifte.
Voor hulp bij de belastingaangifte vraagt Pluspunt
€ 10,= per belastingjaar.
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Een cadeautje
Bij deze nieuwsbrief ontvangen al onze leden een cadeautje.
Helaas kunnen wij nog steeds niets organiseren, daarom hebben wij
voor de paasdagen voor al onze leden een cadeautje samengesteld.
In ieder vensterdoosje zit ca. 300 gram paaseitjes in de smaken
melk, puur, wit, massief en gevulde eitjes.
Wij wensen u fijne paasdagen toe en hopen dat u van de paaseitjes
geniet.
Bestuur DSVZ

Informatiepunt Digitale Overheid
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer van het
Informatiepunt Digitale Overheid.
Heeft u iets te regelen met de overheid dan gebeurt
dit steeds meer op de computer en via internet.
Veel mensen vinden dit nog lastig.
Binnenkort start de Bibliotheek Zuid Kennemerland in al haar vestigingen een Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO). Het informatiepunt is een fysieke plek waar mensen terecht kunnen
met algemene vragen over de digitale overheid.
Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten,
zoals een computer, smartphone of tablet. 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet
gebruikt. De overheid wil voorkomen dat mensen worden buitengesloten.
Omgaan met digitalisering is net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen. Daarom doet de
overheid nu al veel om mensen erbij te helpen. Maar het is niet genoeg. Daarom gaan zij nog
meer hulp geven.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat meer samenwerken met
andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld met ministeries die werken met sociale zaken en
onderwijs. En ook met gemeenten, want zij hebben direct contact met de mensen die extra hulp
nodig hebben.
De Bibliotheek Zuid Kennemerland biedt al enige jaren gratis cursussen aan om mensen digitaal
vaardiger te maken: de cursus Klik & Tik en de cursus werken met de digitale overheid. IDO
sluit hier heel mooi op aan. Mensen die minder goed de weg kunnen vinden op websites van de
overheid kunnen nu naar het IDO. Zij hoeven geen lid te zijn van de Bibliotheek waardoor de
drempel laag is. Nu is de Bibliotheek door de corona maatregelen nog gesloten, wanneer de
Bibliotheek weer open gaat is het niet nodig een afspraak te maken, tijdens openingstijden is er
altijd iemand aanwezig om u te helpen.
Voorlopig is er een telefonisch mediaspreekuur. U kunt uw vragen telefonisch stellen op
telefoonnummer 023 511 54 40. Het spreekuur is maandag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en
donderdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
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Nieuws van de Bibliotheek
Marita Coppes
De laatste verhalenweefster
De laatste verhalenweefster van een Maya-dorp, dat uitgemoord en vervuild is
door een oliemagnaat, sluit vriendschap met de dochter van de oliemagnaat.
Ondanks de botsende culturen weten de vrouwen zich te verzoenen met hun
familiegeschiedenissen en de destructieve patronen te overwinnen.
Een schitterend verhaal in verschillende lagen verteld.
Zeer geschikt voor leesclubs.

Sarah Bailey
In de donkere nacht
Rechercheur Gemma Woodstock onderzoekt de moord op een populaire acteur
tijdens de opnamen van een horrorfilm. Ondanks de honderden getuigen is het
niet duidelijk wie de moord heeft gepleegd. Woodstock vreest dat door deze
zaak het onderzoek naar de moord op een dakloze naar de achtergrond
verdwijnt.
Deel twee van een trilogie maar prima onafhankelijk te lezen.
Heerlijk spannend!
Grégoire Delacourt
De vier seizoenen van de zomer
Vier liefdesgeschiedenissen die zich in de zomer van 1999 afspelen rond Le
Touquet in Frankrijk. De vier verhalen gaan over de ontdekking van de liefde,
de herinnering aan een grote liefde, nieuwe liefde en de eeuwige liefde. De
verhalen zijn op een prachtige manier met elkaar verbonden maar kunnen ook
heel goed afzonderlijk van elkaar gelezen worden.
Een goed geschreven en vlot te lezen boek.

ZandvoortPas
Heeft u een ZandvoortPas ? Dan kunt u gratis een basis-abonnement van de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland krijgen. U bent dan ook lid van de Bibliotheek Zandvoort. Door de huidige
maatregelen kunt u op dit moment alleen online lid worden van de Bibliotheek ZuidKennemerland en niet in de Bibliotheek Zandvoort aan het Louis Davidscarré 1.
Online lid worden;
U kunt online lid worden via: Aanmeldformulier lid worden (bibliotheekzuidkennemerland.nl)
Na inschrijving ontvangt u het lenersnummer en wachtwoord per e-mail en kunt u daarna gelijk
gebruikmaken van e-books, luisterboeken, digitale kranten en andere online diensten.
De lenerspas ontvangt u per post. U kunt ook kiezen voor een comfort abonnement. Dan
betaalt u € 14,= per jaar. Het inschrijfgeld is éénmalig € 2,50.
Afhaalbieb;
De Bibliotheek Zandvoort is ook een Afhaalbieb, waar u per keer een tas met vijf boeken kunt
aanvragen en ophalen. De aanvraag van een boekentas kan telefonisch via 023 511 53 94 of
via een mail naar zandvoort@bibliotheekzuidkennemerland.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
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Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram
Digitaal spreekuur en online cursussen
Zolang de Corona lockdown geldt worden het digitale spreekuur en
cursussen online aangeboden via Zoom.
De online presentaties elke woensdag om 10:00 uur via zoom hebben als
onderwerp
· 31 maart: Hoe goed is uw privacy geregeld?
· 7 april: Digitale agenda's
· 14 april: Google foto's
· 21 april: Internetbrowser Chrome
· 28 april: Slim huis, slimme apparaten
Aanmelden via www.seniorwebhaarlem.nl
U kunt hier ook een gratis privéles zoom aanvragen.
De cursussen worden georganiseerd door SeniorWeb Haarlem en gaan door als er voldoende
aanmeldingen zijn. De kosten zijn € 5,00 per les van 2x 40 minuten.
Maak uw wensen kenbaar via 06 220 928 95.
Digitale WENSBOOM: wensen mogelijk maken
In deze digitale wensboom kunt u uw wens kenbaar maken. Heeft u een wens voor iemand
anders of voor uzelf? Heeft u een goed idee? Wilt u een talent inzetten om een wens in
vervulling te laten gaan?
De wens moeten passen bij het werk dat Welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort doet.
Aanmelden van een wens kan tot 30 april 2021.
Wensen indienen kan bij wensboom@pluspuntzandvoort.nl of telefonisch 023 574 03 30.
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Nieuwe website Sociaal Wijkteam Zandvoort
Op 22 maart is de nieuwe website van het Sociaal Wijkteam gelanceerd:
www.sociaalwijkteams.nl/zandvoort. Via de site is het nu nog makkelijker om informatie over
activiteiten of ondersteuning te vinden. Het Sociaal Wijkteam wil hiermee ook online de
Zandvoorters zo goed mogelijk van dienst zijn.
Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen.
Je kunt er terecht als je vragen of problemen hebt op het gebied van welzijn, zorg, wonen,
geldzaken en werk. Juist in deze tijden van corona, wil het Sociaal Wijkteam bewoners zo goed
mogelijk ondersteunen.
Op de nieuwe website kunnen bewoners nu ook zelf veel informatie vinden: over wat ze zelf
kunnen doen en welke activiteiten en ondersteuning ze in de buurt kunnen vinden. Ook kunnen
ze op de teampagina meer informatie over het Sociaal Wijkteam zelf vinden.
Wethouder Raymond van Haeften is blij met de nieuwe website. ‘’Ik vind het belangrijk dat
bewoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en het Sociaal Wijkteam speelt daarbij
een belangrijke rol. Op de vernieuwde website kunnen mensen nu zelf veel informatie vinden.
Ik zou iedereen aanraden snel een kijkje op de website te nemen.”
Natuurlijk kunnen bewoners altijd terecht bij het Sociaal Wijkteam als ze er zelf niet uitkomen.
Ook in deze tijden van corona is het team gewoon bereikbaar, bewoners kunnen een afspraak
maken om langs te komen; er zijn op dit moment alleen geen inloopspreekuren.
Wijkgericht en laagdrempelig
In het Sociaal Wijkteam werken professionals vanuit verschillende organisaties. Ze bieden een
luisterend oor en gaan samen met de bewoner, en waar mogelijk met mensen uit de omgeving,
op zoek naar een antwoord of oplossing. Ook wanneer mensen zich zorgen maken over een
buurtgenoot, kunnen ze contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in de buurt.
“Wij staan voor persoonlijk en laagdrempelig contact en gaan samen met jou op zoek naar
oplossingen in je eigen netwerk, in de buurt of binnen het professionele netwerk. Samen
zoeken, samen doen, samen creëren.” Aldus Wendy Zijlstra, lid van het Sociaal Wijkteam.
Website: www.sociaalwijkteams.nl
(gezamenlijke website Sociaal Wijkteams Haarlem en Zandvoort)
Voor Zandvoort: www.sociaalwijkteams.nl/zandvoort
Voor Haarlem: www.sociaalwijkteams.nl/haarlem
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