Nieuwsbrief
Mei 2021

Beste leden,
Ik ben een trotse voorzitter. Hoeveel goed nieuws kan er in één maand zijn.
Ik kan u vertellen …. veel.
Allereerst een kleine terugblik. Bij onze vorige nieuwsbrief heeft u een
Paasgeschenk ontvangen, een doosje gevuld met Paaseitjes. Dat heel veel leden
hier blij mee waren heeft u ons door middel van telefoontjes, mailtjes en kaarten
etc. laten blijken. Dit doet ons bestuur goed.
Nu het volgende goede nieuws !
Op tweede Paasdag jongstleden is ons lid mevrouw Rentenaar 100 jaar geworden.
Zaterdag voor Pasen ben ik bij haar op bezoek geweest met een mooie bos
bloemen en een oorkonde. Een verslag van dit bezoek leest u op pagina 4 van
deze nieuwsbrief.
De week erna ben ik weer met een bos bloemen op bezoek geweest bij onze
beoogd 2e penningmeester Marijke Petrovic. De afgelopen tijd zijn er
verschillende gesprekken geweest en zal Marijke zich storten op de taak van
2e penningmeester. Ons bestuur is hierdoor weer compleet met 7 personen en de
man / vrouw verhouding is weer hersteld 4 / 3.
Marijke zal zich op pagina 7 van deze nieuwsbrief voorstellen.
En dan …… het meest fantastische nieuws……. en de reden waarom deze
nieuwsbrief een week later is verschenen dan gepland.
Onze penningmeester Jan Wassenaar en ons lid Peter Versteege hebben op
donderdag 29 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Met een smoes heb ik Jan mee naar “zijn” Agatha kerk kunnen nemen. Terwijl wij
in gesprek waren zijn burgemeester David Moolenburg, Marina, de vrouw van Jan
en een klein gezelschap met genodigden via de fietsenstalling de kerk in
gekomen. Nadat Jan zijn onderscheiding had ontvangen is Peter Versteege ook
naar de Agatha kerk gelokt en heeft ook hij zijn onderscheiding ontvangen.
Een verslag en foto’s kunt u zien en lezen op pagina 5 van deze nieuwsbrief.
Beide heren hartelijk gefeliciteerd met de Koninklijke Onderscheiding en natuurlijk
hebben zij namens DSVZ een mooie bos bloemen ontvangen.
Uw voorzitter
Gerard Kuijper
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten
Wandelen zal tot nader order geen doorgang vinden
Op woensdag. De groep met een stevig wandeltempo vertrekt
iedere woensdag om 10:00 uur vanaf de hoofdingang NS station.
De groep met een wat rustiger wandeltempo vertrekt iedere
woensdag om 10.15 uur 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 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 juni en juli 2021: maandag 17 mei
De nieuwsbrief juni en juli 2021 wordt bezorgd tussen vrijdag 28 en
maandag 31 mei 2021
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100 jaar !
Op maandag 5 april (2e Paasdag) is ons lid
mevrouw C.H. Rentenaar – Bodaan 100 jaar geworden.
Reden voor voorzitter Gerard Kuijper om de zaterdag voor
Pasen met een mooie bos bloemen en een oorkonde
namens onze vereniging op bezoek te gaan bij de jarige.
Mevrouw Rentenaar is benoemd tot lid voor het leven van
DSVZ. Een zeer select groepje leden.
Mevrouw Rentenaar heeft altijd gesport en bijna dagelijks
wandelt zij met haar echtgenoot van 93 jaar een rondje
door het dorp. Iedere dag worden er verse groenten
gekookt en eet de familie Rentenaar veel fruit. Hierbij
ontbreekt het dagelijkse glaasje rode wijn niet.
Zou dit hun geheim zijn ? Of is het de gezonde
Zandvoortse frisse lucht.
In ieder geval zijn beiden nog behoorlijk kwiek en zijn zij
volledig op de hoogte van alles wat er speelt in Nederland
en de rest van de wereld.
Mevrouw Rentenaar is ook verblijd met post van de
gemeente Zandvoort, commissaris van de Koning Arthur van Dijk en heeft zij een felicitatie
ontvangen van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.
Burgemeester David Moolenburgh is maandag 5 april geweest om de jarige te feliciteren.
DSVZ wenst mevrouw Rentenaar nog vele jaren in goede gezondheid toe.
Compliment aan de bezorgers van onze nieuwsbrief
De bezorgers van onze nieuwsbrief verdienen een groot compliment.
Het doosje met paaseitjes welke u bij onze vorige nieuwsbrief heeft ontvangen was een groot
succes. Aan dit succes ging heel wat werk vooraf. Op onderstaande foto’s kunt u zien hoe de
huiskamer en de garage van onze voorzitter er tijdens het inpakken uit heeft gezien.
Waar wij normaal gesproken een stapel nieuwsbrieven naar onze bezorgers brengen leek het deze
keer op een kleine verhuizing. 3 x moest er door het dorp gereden worden om alles bij de
bezorgers te krijgen. Per bezorger 2 tassen met inhoud.
Het was iets meer dan wij vooraf hadden ingeschat.
Bezorgers heel hartelijk dank namens het bestuur en alle leden.
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Bestuur
Gerard Kuijper
Ferko van Ancum
Ton van Waarde
Jan Wassenaar
Marijke Petrovic
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

In Memoriam

Cornelis Jacobus van Meurs
Beverwijk, 19 september 1935

Zandvoort, 22 april 2021

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van
Cornelis van Meurs. Als persoon was hij ons altijd behulpzaam met de mooiste aquarellen en
ontwerpen voor onze DSVZ verjaardag- en kerstkaarten.
Wij wensen zijn vrouw Christina en verdere familie heel veel sterkte toe bij het dragen en
verwerken van dit verlies.
Bestuur De Seniorenvereniging Zandvoort
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Twee Koninklijke onderscheidingen
Op donderdag 29 april
zijn in de Agatha kerk
twee Koninklijke
onderscheidingen
uitgereikt.
Als eerste aan onze
penningmeester
Jan Wassenaar.
Jan was met een
smoes meegelokt naar
de kerk. Daar heeft hij
uit handen van
burgemeester David Moolenburgh, en opgespeld door zijn vrouw
Marina de Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Jan is al sinds de jaren 80 vrijwilliger in de kerk, hij helpt met
schoonmaken, deelt de boekjes tijdens de kerkdienst uit, doet
boodschappen en ondersteunt de koster.
Voor het Genootschap Oud Zandvoort
heeft Jan geholpen met digitaliseren en
brengt hij “De Klink” rond.
Voor onze vereniging is hij sinds het
begin de penningmeester, print hij de
nieuwsbrief, helpt hij de wandelgroep,
de Nordic walking groep, de museumbezoeken, het zwemmen en
nog veel meer zaken.
Deze Koninklijke onderscheiding heeft hij meer dan verdiend.
Ook ons lid Peter Versteege was op 29 april naar de Agatha kerk
gelokt om te overleggen over het tuinonderhoud. Peter helpt al
meer dan 13 jaar in de tuin van de kerk en doet vele technische
klussen in de kerk. Peter heeft in het verleden een fietsenzaak in de
Haltestraat gehad. Tijdens zijn werkzame leven heeft Peter vele
clubs op fietsgebied begeleid. Hij organiseerde tussen 1978 en 1995
veel evenementen op sportief gebied, onder andere 12 x de ronde van Zandvoort, de ronde van
het Kopje van Bloemendaal, 4 x campingwielerwedstrijden op het circuit en nog veel meer.
Ook organiseerde hij een onderwater bakfietsrace in zwembad De Duinpan.
De Koninklijke onderscheiding is door de dochters van Peter opgespeld.
Net als Jan heeft Peter heeft deze Koninklijke onderscheiding meer dan verdiend.
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Bedankjes
Velen van u hebben het bestuur op de één of andere manier bedankt voor de Paaseitjes in de
vorm van een mail, telefoontje of een kaartje. Eén echtpaar heeft ons bestuur een brief
gestuurd. Met toestemming van deze leden plaatsen wij hieronder de brief.
Afgelopen week werden Elly, mijn echtgenote, en ik beiden aangenaam verrast met het
paascadeau van de Seniorenvereniging Zandvoort. Voor ons was dat volkomen onverwachts.
Het werd persoonlijk gebracht door Jan Wassenaar, zoals hij ook tot voor kort elke maand
trouw de nieuwsbrief bij de in Bentveld/Aerdenhout wonende leden van de vereniging kwam
brengen. Tegenwoordig gebeurt dat digitaal. Wij zijn Jan daar dankbaar voor. Je moet het maar
willen doen.
Na de ontvangst van de overigens heerlijke paaseitjes, beseften wij ons, dat we lid zijn van een
unieke vereniging. Het raakte ons diep en mogelijk daardoor, hadden wij ineens de behoefte om
een "bedankje" naar het bestuur te schrijven en onze gevoelens en gedachten over deze "club"
eens aan het papier toe te vertrouwen.
Vanaf het eerste moment dat wij jaren geleden lid werden, voelen wij ons thuis in de vereniging
en langzamerhand hebben wij al heel wat leden leren kennen en met veel plezier aan redelijk
wat activiteiten deelgenomen.
Naar ons inzicht toont het voltallige bestuur een tomeloze inzet om de vele activiteiten binnen
de vereniging te realiseren, daarin ook veelal bijgestaan en ondersteund door een grote groep
enthousiaste vrijwilligers. Hulde voor al deze mensen, die met zoveel clubliefde de vereniging
draaiende houden.
Door Covid 19 is het momenteel wat stil rond de vereniging, maar mogelijk is dat schijn
bedriegt en dat het bestuur en het vrijwilligersteam al weer bezig zijn met de activiteiten, die
ongetwijfeld weer komen als Corona hopelijk binnen niet al te lange termijn is verslagen.
In ieder geval hopen wij dat de vereniging nog heel veel jaren mag blijven floreren en in de
behoefte mag blijven voorzien van vele inwoners van Zandvoort en omgeving.
Met vele warme groetjes,
Elly en Joop Gruijters
Oproep
Door de corona maatregelen zijn al onze activiteiten stilgelegd, zo ook de
activiteit “stevig wandelen” in de Amsterdamse Waterleiding Duinen
(AWD). Sommige wandelaars hebben een eigen groepje gevormd en
wandelen woensdag en zondag over het strand, de boulevard of de
duinen. Zodra de activiteit “stevig wandelen” weer onder de DSVZ vlag
van start kan gaan in de AWD zal ik de leiding hiervan niet meer op mij
nemen. Ik ga stoppen met het begeleiden van deze groep. Daarom zoek
ik een positieve wandelaar aan wie ik het (wandel)stokje over kan
dragen, deze persoon moet wel redelijk de weg weten in de AWD.
Ik heb ruim 7 jaar twee keer per week met veel plezier heerlijk met deze groep gewandeld en
het was altijd reuze gezellig. Hiervoor wil ik iedereen bedanken.
Frény
Heeft u interesse om deze groep te begeleiden dan kunt u contact opnemen met voorzitter
Gerard Kuijper per e-mail; voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch op
023 571 82 05 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur)
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Onze beoogd 2e penningmeester stelt zich voor
Naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief van maart 2021
heb ik een mail aan voorzitter Gerard Kuijper gestuurd dat ik
geïnteresseerd ben in deze fuctie. Nadat ik mijn mail heb
gestuurd zijn er een aantal gesprekken geweest met de
voorzitter en met Jan Wassenaar de 1e penningmeester.
Alle gesprekken hebben geresulteerd in mijn taak als
2e penningmeester.
Ik ben Marijke Petrovic, ik ben 66 jaar. Ik heb jarenlang gewerkt
als boekhouder en heb tot vorig jaar op freelance basis gewerkt
als assistent accountant. Mijn taken bestonden uit het doen van
controles van de boeken en het samenstellen van rapporten en
jaarrekeningen. Ik heb in 2001 een herseninfarct gehad en heb
daar enige restverschijnselen aan overgehouden. Een aantal
spieren in mijn rechterbeen zijn gedegenereerd, hierdoor loop ik
met een spalk. Traplopen is gekgenoeg geen probleem, maar
stukken rechtuit wel. Incidenteel heb ik last van
vermoeidheidsverschijnselen, met name aan het eind van de
middag. Ik rijd in een scootmobiel en in een auto, ik ben dus
mobiel genoeg. Ik verricht voor het Sociaal Wijkteam in
Zandvoort vrijwilligerswerk in de vorm van administratieve
ondersteuning bij mensen thuis. Hiervoor moest ik een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen, deze is door de gemeente afgegeven.
Toen mijn kinderen nog klein waren, ben ik penningmeester geweest van de Oranje
Nassauschool. Eerst als zelfstandige school en later als penningmeester van de
oudercommissie. Tot de school opgenomen werd in een overkoepelende organisatie heb ik deze
taak zo’n 10 jaar vervuld.
Ik ben iemand die van aanpakken weet, maar soms neemt de vermoeidheid de overhand en
moet ik even pas op de plaats maken. Meestal kan ik de vermoeidheid doseren door zuinig met
mijn energie om te gaan. Maar bij een seniorenvereniging lijkt mij dit geen probleem.
Ik heb zin in deze functie en hoop in de toekomst persoonlijk kennis met u te maken.
Reis Willebadessen 21 t/m 25 juni 2021 geannuleerd
De geplande reis naar Willebadessen in Duitsland welke van 21 tot en met
25 juni georganiseerd zou worden is in overleg met BTR reizen geannuleerd.
Oorspronkelijk zou deze reis plaatsvinden van 25 tot en met 29 mei 2020.
Door de uitbraak van het coronavirus was de reis al verplaatst naar
24 tot en met 28 augustus 2020. Toen vervolgens bleek dat augustus 2020
ook niet door kon gaan werd de reis wederom verplaatst naar 21 tot en met 25 juni 2021.
Inmiddels heeft een aantal deelnemers, of de kinderen daarvan, aangegeven voorlopig niet
meer op reis te willen. In overleg met BTR reizen is besloten de reis voor de hele groep te
annuleren. Alle deelnemers zullen van BTR reizen bericht ontvangen en zullen in juli of augustus
2021 het reeds betaalde geld retour krijgen. Het is nog te onzeker om met een groep op reis te
gaan. Eind van dit jaar zullen wij opnieuw met BTR reizen in gesprek gaan en wij zullen voor
het jaar 2022 met een nieuw reisvoorstel komen.
Gerard Kuijper
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Nieuws van de Bibliotheek
Joanna Glen
De andere helft van Augusta Hope
Een Engels meisje, de helft van een tweeling, is op zoek naar zichzelf en de
plek waar ze zich thuis voelt. Als jong meisje heeft ze al het gevoel nergens bij
te horen dus ze is vastberaden uit te vinden waar ze thuishoort. Als achtjarig
meisje kiest ze haar lievelingsland. Ze vindt de klank van de naam mooi,
Burundi.
Een schitterend debuut van Joanna Glen dat zeer geschikt is voor leesclubs.
Emma Rous
De tweeling van Summerbourne
Een jonge vrouw, Seraphine gaat 25 jaar na haar geboorte en die van haar
tweelingbroer op zoek naar de au-pair die meer zou weten over hun overleden
moeder. Seraphine en haar broer zijn opgegroeid op het Engels
familielandgoed Summerbourne en hun moeder stierf vlak na hun geboorte.
Voor liefhebbers van het Engelse landschap en Engelse landhuizen maar ook
voor liefhebbers van spanning.

Barbara Zitwer
De dameszwemclub
Een jonge architecte, Joey, is in de Cotswolds in Engeland voor de restauratie
van het prachtige landhuis Stanway House. Ze heeft het gevoel dat de lokale
bevolking niet met haar wil meewerken. Tot ze bij een ijskoud meertje op een
zwemclub van tachtigjarige dames stuit en zij haar uitdagen mee te
zwemmen.
Een heerlijk beeldend geschreven feelgoodroman.

Nieuws uit het Juttershart
Heeft u er al één gevonden?
De bezoekers van Oppeppers
Juttershart, zijn sinds kort druk met stenen. Stenen zult u zich
afvragen? Ja, stenen! De stenen worden door de bezoekers
voorzien van een mooie afbeelding, of spreuk, en vervolgens
secuur een paar keer afgelakt. Als ze klaar zijn, legt de
wandelgroep van Oppeppers Juttershart, de stenen ergens neer
in Zandvoort. Het doel is de vinder van zo`n mooie steen, een
klein geluksmomentje te bezorgen. Want verdienen we dat in
deze tijd niet allemaal? Je mag de steen houden, of weer
verder laten zwerven. Net wat je wilt. We hopen van harte dat
u ook zo`n geluksmomentje mag ervaren binnenkort, van
Oppeppers Juttershart.
Oppeppers Juttershart, Burgemeester Nawijnlaan 102 a, 2042 PZ Zandvoort
kennemerhart.nl
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