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  Nieuwsbrief  
  Juni en juli 2021 
 

 
 
 
 
 
 

     Beste leden, 

 

     In de vorige nieuwsbrief kon ik u alleen maar positief nieuws brengen. Met name  

     omtrent de Koninklijke onderscheiding, die onze penningmeester Jan Wassenaar  

     was toegekend. Daar ging natuurlijk het nodige aan vooraf. We moesten hem met  

     een smoes naar de Agathakerk lokken. Ik heb hem op de mouw gespeld, dat ik  

     daar een afspraak had om te praten over het huren van de verhalenzolder voor  

     onze vereniging en of hij als vrijwilliger bij deze kerk ook aanwezig wilde zijn.  

     Daar heeft hij in toegestemd en op de afgesproken tijd kwam hij inderdaad ter  

     plaatse. Het nepgesprek vond plaats in de ruimte voorin de kerk. Ondertussen  

     hebben de genodigden plaats genomen achterin de kerk. Wij werden uiteindelijk     

     gevraagd om daar te komen praten met de pastoor. Toen wij daar heen liepen werd  

     het licht ontstoken en was onze Jan totaal verrast over zoveel aandacht. 

     Het werd tijdens de uitreiking een kort maar gezellig samenzijn. 

 

     Positief is ook dat een aantal van onze buitenactiviteiten weer zullen starten.  

     Het wandelen, fietsen en Nordic Walking zullen op 2, 12 en 15 juni weer beginnen.  

     Ik hoop dat wij na de zomer meer activiteiten kunnen opstarten. 

 

     Ik heb mij afgevraagd of ik binnenkort ook nog wat te vieren heb en dat blijkt  

     inderdaad zo te zijn. Op 16 juli a.s. hoop ik de leeftijd van 70 jaar te bereiken. 

     Bij het napluizen kwam ik tot de ontdekking dat het al weer 50 jaar geleden is, dat  

     ik ben begonnen met vrijwilligerswerk en wel op de gebieden sport, kerk, coaching,  

     mantelzorg, organiseren van evenementen en verenigingsleven (ANBO, DSVZ, IPA). 

     Het is ook al 50 jaar geleden, dat ik in militaire dienst ging bij de Koninklijke  

     Marechaussee. De reünie is helaas uitgesteld. 

     Tevens ben ik 45 jaar lid van de IPA (International Police Association). 

     Ik dit jaar in totaal 20 jaar lid ben van de ANBO/DSVZ en nu komt het: het al weer  

     35 jaar geleden is, dat ik mijn vrouw Els voor het eerst gekust heb. 

     Helaas nog geen groot feest voor dit alles, maar we nemen er alvast wel een borrel  

     op. Het feestje komt nog wel. 

     Proost. 

 

     Uw voorzitter 

     Gerard Kuijper  
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen start weer op woensdag 2 juni  

Op woensdag. Iedere woensdag om 10:15 uur vanaf de 

hoofdingang bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan  

Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 

 

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 start weer op dinsdag 15 juni 

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 start weer op zaterdag 12 juni 

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 augustus 2021: maandag 19 juli  

De nieuwsbrief augustus 2021wordt bezorgd tussen vrijdag 30 juli en 

maandag 2 augustus 2021 

 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/


 3                                     Jaargang 9, nieuwsbrief 5 

 

 

Goed nieuws ! 

 

Per 19 mei zijn de eerste versoepelingen ingegaan.  

De eerste activiteiten van onze vereniging zullen weer 

gestart worden. Vanaf woensdag 2 juni kunt u weer 

met DSVZ mee wandelen in de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen (AWD). Om 10.15 uur wordt er 

gestart vanaf de hoofdingang op de Zandvoortselaan 

naast het Pannenkoekenhuis Dune aan de duinrand. 

Wij houden ons wel aan de 1,5 meter afstand. 

 

Het fietsen zal weer gestart worden. Vanaf zaterdag 12 juni zal er om 13.00 uur gefietst worden 

vanaf CenterParcs Zandvoort. Wij starten aan de Vondellaan. Ook hier houden wij rekening met de 

maatregelen welke door de overheid zijn voorgeschreven. 

 

Het Nordic Walking onder leiding van Marike Kramer zal op dinsdag 15 juni om 11.15 uur gestart 

worden in de AWD. Vertrekpunt is naast het Pannenkoekenhuis Dune aan de duinrand.  

 

 

 

 

 

Kleine plastic flesjes krijgen statiegeld 

 

1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes 

ingevoerd. Per flesje tot 1 liter wordt 15 cent statiegeld 

gerekend. Voor flessen vanaf 1 liter blijft het 25 cent. 

Inleveren kan in supermarkten, op treinstations, bij 

tankstations langs de weg en via cateraars. Deze maatregel 

moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval. Producenten 

van flesjes frisdrank en water zijn verantwoordelijk voor de 

invoering van het statiegeldsysteem. Horeca en kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting 

kleine plastic flesjes in te zamelen.  

Met dit besluit komt er een einde aan 20 jaar discussie over statiegeld op plastic flesjes. 

Jaarlijks gaan zo’n 900 miljoen kleine plastic flesjes over de toonbank, zo’n 100 miljoen daarvan 

belanden in het milieu. De inschattingen zijn dat met dit statiegeldsysteem 90 % van de plastic 

flessen, zowel klein als groot, wordt ingeleverd. 

 

Bij zo’n 12.000 verkopers kunnen de flesjes straks worden ingeleverd: in supermarkten (>200 m2), 

via cateraars, op treinstations met bemande verkooppunten en bij grote tankstations langs de weg. 

Horeca en kleine bedrijven zijn uitgesloten van de verplichting kleine flesjes in te zamelen. 

Scholen en sportverenigingen kunnen daarnaast vrijwillig kiezen voor een innamepunt.  

Producenten zijn verantwoordelijk voor het nieuwe statiegeldsysteem en dragen hiervan de kosten. 

Een uitvoeringsorganisatie wordt opgezet om alle inzamelaars het komende jaar te helpen bij de 

uitrol van het statiegeldsysteem. Zo moeten er nieuwe inzamelmachines komen, apparaten die de 

flesjes plat maken en moet het transport en sorteren worden geregeld.  

 

De volgende stap tegen het zwerfafval, is het aantal blikjes in het milieu verminderen. In het najaar 

van 2021 moet 70 – 90 % minder blikjes in het zwerfafval zijn gerealiseerd. Lukt dat niet, volgt ook 

statiegeld op blikjes. Het voorbereiden van de wet- en regelgeving voor statiegeld op blikjes is 

inmiddels gestart. In het najaar van 2021 volgt hierover een besluit. Voor blikjes wordt dan ook 15 

cent statiegeld gerekend. Statiegeld op blikjes zal naar alle waarschijnlijkheid op 31 december 2022 

ingevoerd worden. 
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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 

Marijke Petrovic Bestuurslid /  

2e penningmeester 

 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Mieke Kluitenburg  Algemeen bestuurslid liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

 

 

Nieuws van de Bibliotheek 

 

Meg Waite Clayton 

De laatste trein naar vrijheid 

Het verhaal van de Nederlandse Truus Wijsmuller-Meijer die eind jaren dertig 

door het regelen van kindertransporten vanuit Wenen duizenden Joodse 

kinderen in veiligheid wist te brengen. 

Een schitterend en indringend, op historische feiten berust verhaal. Over één 

van de grootste helden uit de Tweede Wereldoorlog die door haar 

vastberadenheid zoveel kinderen heeft kunnen redden. 

 

 

Ivy Pembroke 

Jack de straathond 

Zo maar een straat, maar met een heel bijzondere hond… De mensen in 

Christmas Street leven langs elkaar heen. Maar Jack de straathond brengt alle 

bewoners van de straat steeds dichter bij elkaar. Een heerlijk boek voor 

hondenliefhebbers en voor iedereen die zin heeft in een luchtig verhaal waar je 

van opvrolijkt. 

Dit is op-en-top feelgood 

 

 

 

Els Florijn 

De engelen van Elisabeth 

Als in 1890 een jonge vrouw wordt verdacht van de moord op twee van haar 

kinderen maar bewijs daarvoor ontbreekt, wordt ze krankzinnig verklaard en 

tot een gesticht veroordeeld.  

De lezer krijgt een inkijkje in het harde leven binnen de muren van een 

gesticht eind 19e eeuw. 

Een mooi geschreven, aangrijpend verhaal. 

 

 

 

De bibliotheek Zuid Kennemerland opent op donderdag 20 mei weer de deuren. 

Kijk voor actuele openingstijden op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
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Nieuws uit het Juttershart 

 

Iedere maandag en donderdagmiddag om 13.00 uur wordt er gesport en gewandeld bij 

Oppeppers Juttershart. Bij droog weer gaan we samen met de instructeurs van Sportservice 

heerlijk fysiek aan de slag. Tijdens de wandeling zijn er momenten dat er verschillende 

oefeningen gedaan worden welke worden uitgelegd door de enthousiaste instructeurs. U bent 

van harte uitgenodigd om met ons mee te lopen, mee te bewegen en na afloop een kopje thee 

of koffie te drinken. 

 

Oppeppers Juttershart 

Burgemeester Nawijnlaan 102 a,  

2042 PZ Zandvoort 

juttershart@kennemerhart.nl 

telefoonnummer 06 43 39 44 65 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Inkomen op orde 

Heeft u moeite met het ordenen van de post ? Wilt u overzicht over uw 

inkomen en uitgaven ? Of heeft u beginnende financiële zorgen of wilt u 

hulp bij het digitaliseren van uw administratie ? 

Iedere woensdagochtend is de werkplaats inkomen op orde bij Pluspunt 

waar u ondersteuning krijgt om overzicht te krijgen en te houden op uw 

administratie. 

Meer informatie en aanmelden kan via het Sociaal Wijkteam Zandvoort 

telefoonnummer 023 574 04 50 

 

OOK Samen, Groen Doen ! 

In deze vreemde tijd, waarin corona ons leven bepaalt, wordt het tijd voor een positieve, frisse 

nieuwe start. Hierbij hoort ook een nieuwe activiteit vanuit OOK Zandvoort. 

Groen Doen ! 

Lekker naar buiten, bezig zijn met groen en natuur, want binnen zitten hebben we nu wel lang 

genoeg gedaan ! Daarom wordt het atrium (de binnentuin) van Pluspunt omgetoverd tot een 

groene oase waar leren tuinieren o.l.v. activiteitenbegeleider & Groencoach Jolanda Meier. 

Er is ruimte voor ontmoeting, goede gesprekken, educatie en koffie met wat lekkers. Zodra de 

corona maatregelen het toelaten starten we. 

In de binnentuin staan (hoge) bakken gevuld met compost (gesponsord door Spaarnelanden, 

waarvoor dank !) met daarin fruitbomen. Hierin is ruimte voor diverse soorten groenten, fruit 

en bloemen.  

Wat er precies komt te staan is aan de deelnemers: wat willen zij graag (leren) kweken ?  

Samen met hen wordt er een plan gemaakt. En daarna: 

- Hoe verzorg je dit groen ? 

- Hoe kun je dat thuis in de praktijk brengen in je eigen tuin of balkon ? 

- Hoe deel je deze kennis ? 

+ elke maand een groene workshop of uitstapje. 

 

Vanuit deze activiteit wordt uiteindelijk ook een buurt-groen-team ontwikkeld: enthousiaste 

deelnemers gaan helpen in de tuin of op het balkon bij de buren, gaan kleine buurttuintjes 

opzetten bij flats etc. 

Bent u enthousiast geworden, staat u te trappelen om mee te doen, wilt u zich opgeven of meer 

informatie ? mail naar Jolanda: j.Meier@pluspuntzandvoort.nl 

mailto:juttershart@kennemerhart.nl
mailto:j.Meier@pluspuntzandvoort.nl


 6                                     Jaargang 9, nieuwsbrief 5 

 

Phishing en nepmails 

 

Ons bestuur heeft de afgelopen tijd last gehad van Phishing en nepmails. Onlangs ontving ik 

een mail met als afzender voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl en ondertekend met 

Gerard Kuiper. In de mail werd gevraagd of ik beschikbaar was voor een bankoverschrijving.  

Als ik de mail zou beantwoorden dan zou dat antwoord zogenaamd naar Gerard Kuijper gaan, 

maar in werkelijkheid gaat het antwoord naar een vaag e-mail adres van een crimineel.  

Pas op en trap er niet in ! Bestuursleden van DSVZ zullen u nooit ongevraagd via een mail om 

geld of andere privé zaken vragen, tenzij u dat zelf heeft aangegeven, bijvoorbeeld bij de 

inschrijving van het lidmaatschap. Op consumentenbond.nl kunt u alles over deze mails lezen. 

 

Ton van Waarde 

secretaris DSVZ 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl

