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  Nieuwsbrief  

  Augustus 2021 
 

 
 
 
 
 

    Beste leden, 

 

    Het waren enkele maanden met veel tegenstrijdigheden. 

    Mijn verjaardag (al weer 70 jaar jong) is achter de rug. 

    Ik dank de vele leden voor de leuke kaarten, lieve berichtjes en 

    telefoontjes. We (Els en ik) hebben er een leuke dag van gemaakt. 

    Ik ben teruggegaan naar mijn roots en heb o.a. een bezoek gebracht          

    aan mijn geboortehuis in Ursem vlak bij Alkmaar (zie hiernaast) 

 

    Vervolgens kregen we te maken met de moord op Peter R. de Vries.   

    Dat greep mij als oud-politieman erg aan. Waar gaan wij heen in  

    deze wereld. 

    Onze vereniging werd ook geconfronteerd met veel overlijdensberichten van onze  

    leden (vanaf 1-1-2021) al 16 personen, waarvan slechts één corona gerelateerd.  

    Ter vergelijking, in heel 2020 zijn er 17 leden ons ontvallen.  

 

    We zijn al weer bezig met het opstarten van enkele activiteiten, doch het land    

    wordt weer overstelpt met coronabesmettingen. Ik laat in het midden waar de  

    schuld hieraan moet worden gezocht. Ik ben het zeker niet. 

    Ik ben overigens pas kort geleden voor de tweede keer gevaccineerd. 

 

    En toen kregen we de watersnoodramp in Limburg, Duitsland etc. Wat een ellende. 

 

    Gelukkig zijn er de afgelopen tijd toch weer nieuwe leden bijgekomen (zie pag. 3). 

 

    Ik kan dit voorwoord toch positief beëindigen, want onze vereniging heeft een hele  

    mooie huurovereenkomst kunnen sluiten met de gemeente.  Waarvoor dank. 

    Wij mogen weer gebruik gaan maken van enkele ruimtes in het Rode Kruis-gebouw  

    aan de Nicolaas Beetslaan. 

 

    Veel leesplezier. 

 

    Uw voorzitter, 

    Gerard Kuijper 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen  

Op woensdag en zondag o.l.v. Jan Kreijger om 09.30 vanaf de 

hoofdingang bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.   

De groep met een wat rustiger wandeltempo o.l.v. Jan Wassenaar 

vertrekt iedere woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis 

aan de Zandvoortselaan. Alle wandelingen duren ongeveer 1 uur. 

Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 

 

 

Biljarten  

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  

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  

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 september 2021: maandag 16 augustus  

De nieuwsbrief september 2021 wordt bezorgd tussen vrijdag 27 augustus en 

maandag 30 augustus 2021 

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

 

In onze nieuwsbrief van mei 2021 heeft  

Frény Kirindongo geschreven dat zij stopt met het 

begeleiden van de activiteit “stevig wandelen”. Zij heeft 

toen een oproep gedaan voor een nieuwe begeleider van 

deze activiteit. 

 

Vanaf 2 juni wordt er gewandeld in de AWD 

(Amsterdamse Waterleiding Duinen) onder leiding van 

Jan Kreijger. Jan Kreijger kent de AWD zeer goed. 

De groep “stevig wandelen” start op woensdag en 

zondag om 09.30 uur vanaf de hoofdingang bij het 

Pannenkoekenhuis Dune aan de duinrand.  

De wandelaars houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

De groep met een wat rustiger wandeltempo blijft onder leiding van Jan Wassenaar en start op 

woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis Dune aan de duinrand.  

Deze groep wandelt alléén op de woensdagen. De wandelingen duren ongeveer 1 uur. 

 

Het bestuur wenst Jan, Jan en de overige wandelaars veel fijne wandelkilometers toe. 

 

 

Koffieschenkers gezocht 

 

Als het nieuwe seizoen klaverjassen weer gaat beginnen (wij hopen in september weer te kunnen 

starten) zijn wij op zoek naar helpende handen achter de bar. 

Tijdens het klaverjassen voorziet u de spelers van koffie, thee 

een drankje en af en toe een hapje. Ook behoren het afwassen 

en het schoonhouden van de toiletten tot de taken. Het 

klaverjassen is op maandagmiddag (september tot en met mei) 

in het gebouw van de Jeu de Boules vereniging aan de 

Thomsonstraat 3 in Zandvoort tussen 13.00 uur en 16.30 uur.  

De werkzaamheden zullen om ca. 12.30 uur starten. 

U komt terecht in een poule samen met de andere helpende 

handen. Eéns in de 4 tot 6 weken is de beurt aan u samen met 

één van de andere helpende handen. U staat er dus niet alleen 

voor. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met de 

familie Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05 (bij voorkeur 

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur) 

of mail naar voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

 

Mevrouw P. van den Bogaard,  

mevrouw G.H.M.M. Ramakers – Pijpers,  

mevrouw W.C.T. van de Laar, de heer H. Simmers,  

de heer F.J. de Graaff en mevrouw H. Hoebink. 

 

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

  

 

mailto:voorzitter@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 

Marijke Petrovic  Bestuurslid /  

2e penningmeester 

 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Mieke Kluitenburg  Algemeen bestuurslid liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 06 44 74 06 53 

 

De voorzitter en de ledenadministratie zijn bereikbaar op telefoonnummer 023 571 82 05 

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 

15 t/m 21 augustus Cultuur- en excursiereis Tirol Vertrek 08.00 uur 

Vrijdag 1 oktober 
Nationale Ouderendagen 

Oktoberfest 

Informatie volgt in de nieuwsbrief 

van september 

Zaterdag 2 oktober 
Nationale Ouderendagen 

Oktoberfest 

Informatie volgt in de nieuwsbrief 

van september 

Dinsdag 26 oktober Algemene Ledenvergadering Aanvang 14.00 uur De Krocht 

 

Eigen opslag- en vergaderruimte 

 

Maandag 5 juli was voor DSVZ een belangrijke dag. Na 4 jaar ! vragen, nog een keer vragen, 

een beetje zeuren, aankloppen etc. bij de gemeente Zandvoort was het eindelijk zo ver.  

We hebben het huurcontract voor een eigen opslag- 

en vergaderruimte getekend in het voormalig Rode 

Kruis gebouw aan de Nicolaas Beetslaan.  Er is voor 

ons een lokaal beschikbaar dat wij zullen delen met 

het Rode Kruis afdeling Zandvoort en er is een 

afsluitbare opslagruimte. De eerste 

bestuursvergadering heeft al plaatsgevonden.  

De nieuwsbrief kan hier in elkaar gezet worden en de 

eerste bijeenkomsten met onze vrijwilligers staan 

reeds gepland. Op de foto, gemaakt door onze 

secretaris Ton van Waarde, ziet u onze voorzitter 

Gerard Kuijper met Hans Blaak van de gemeente 

tijdens de ondertekening van de huurovereenkomst. 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Aanbieding HDMZ museum 

 

In onze nieuwsbrief van november 2020 hebben wij moeten melden dat 

de arrangementen bij het HDMZ door de corona maatregelen gestopt 

waren. Inmiddels is het HDMZ museum weer open en hebben wij goed 

nieuws te melden. 

Bent u nog niet geweest, dan kunt u tussen 1 oktober en 24 

oktober gebruik maken van één van de arrangementen. 

 

Onze vereniging heeft een gift ontvangen van de Ruusscher Stichting. Door deze gift hebben wij 

een hele mooie exclusieve aanbieding alléén voor leden van onze vereniging. Introducés betalen 

de normale prijs. 

 

Het nieuwe HDMZ museum, Louis Davidsstraat 19 in Zandvoort, is op 1 maart 2020 geopend.  

Het Hans Davids Museum Zandvoort heeft als doel om samen met alle culturele instellingen 

Zandvoort op een hoger plan te tillen. Vanuit de speciaal gebouwde ronde zaal in het nieuwe 

HDMZ museum in het centrum van Zandvoort ziet u de eerste vissers ter zee gaan en bekijkt  

u Keizerin Sisi in Zandvoort.  

De 12 minuten durende film, “Panorama Zandvoort” toont ook Zandvoort in de oorlog en tot 

slot ziet u de racewagens over het circuit bulderen. Deze film heeft onlangs een zilveren prijs  

in de wacht gesleept tijdens het US International Film & Video Award Winners-festival. 

U kunt de film komen bekijken in combinatie met één van de vier smakelijke arrangementen. 

 

Lunchbuffet “Bunkeren” aanvang 12.00 uur        normale prijs € 17,50 p.p. 

1 x koffie of thee, koude en warme gerechten, vers afgebakken brood, 

diverse soorten luxe vleeswaren, vers fruit, rauwkost en eiergerechten   voor €  5,00 p.p. 

 

Wijnproeverij “Sisi” aanvang 14.00 uur                                   normale prijs € 17,50 p.p. 

Proeverij van 3 wijnen met een kaasplankje van de Kaashoek                       voor € 5,00 p.p. 

 

Bierproeverij “Grand Prix”  aanvang 14.00 uur                         normale prijs € 17,50 p.p. 

Proeverij van 3 speciaal bieren met een borrelplank van Slagerij de Halte       voor € 5,00 p.p.  

 

Koffie “Panorama”                                                                     normale prijs € 8,50 p.p. 

Koffie of thee met appelgebak van de beste appels met bakkersroom in 

de vulling, spijs in de korst en een toef slagroom                                             voor 2,50 p.p. 

 

Alle arrangementen zijn te boeken op woensdag tot en met zondag inclusief de historische film. 

Let op ! U dient zich vooraf aan te melden bij voorzitter Gerard Kuijper. Na aanmelding 

ontvangt u een bevestigingsbrief waarin de met u afgesproken datum en tijd staat. Op de door 

u gekozen dag en tijd neemt u deze brief mee naar het HDMZ museum, na overhandiging van 

deze brief aan het HDMZ museum en uw betaling kunt u genieten van de film en uw gekozen 

arrangement. Er kunnen maximaal 20 personen per dag gebruik maken van deze aanbieding. 

U kunt contact opnemen met Gerard Kuijper, telefonisch op 023 571 82 05 van maandag tot en 

met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur of per e-mail:  

voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Midgetgolf  

 

Er zijn plannen om te starten met de activiteit midgetgolf bij woonzorgcentrum 

A.G. Bodaan in Bentveld. Voor deze activiteit zoeken wij een enthousiaste 

vrijwilliger die het midgetgolf wil gaan begeleiden. Heeft u interesse dan kunt u 

contact opnemen met voorzitter Gerard Kuijper per e-mail; 

voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch op 023 571 82 05 

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur.  

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Leeskring 

 

Tot begin 2020 was er binnen DSVZ een enthousiaste leeskring. Door de corona uitbraak is de 

leeskring gestopt. Wij zoeken een enthousiaste lezer die de DSVZ leeskring weer nieuw leven in 

wil blazen. U onderhoudt de contacten met de bibliotheek en de 

groep van maximaal 6 lezers. Eén keer in de 6 weken komt de 

groep bij elkaar en bespreekt het gelezen boek. 

Heeft u interesse deze groep te gaan 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 tot en met vrijdag tussen 09.00 en 

11.00 uur).  

 

 

 

 

Formule 1 Zandvoort 

 

Op zondag 5 september 2021 wordt er op ons Circuit 

van Zandvoort de Dutch Grand Prix gereden.  

Na 36 jaar keert de Formule 1 terug in Zandvoort.  

Per dag verwacht de organisatie ruim 100.000 

bezoekers. Het hele weekend, dus ook op 3 en 4 

september, zijn er trainingen en evenementen op het 

Circuit. Er is voor deze dagen een mobiliteitsplan 

opgesteld. Alle bezoekers moeten veilig en snel naar 

het Circuit, maar dit mobiliteitsplan zorgt er ook voor 

dat het evenemententerrein (Circuit) veilig en 

verkeersvrij blijft en dat Zandvoort en de omliggende 

gebieden altijd bereikbaar zijn voor alle bewoners, 

ondernemers en hulpdiensten.  

 

DGP (Dutch Grand Prix) heeft een systeem ontwikkeld van doorlaatbewijzen. Dit systeem moet 

ervoor zorgen dat bewoners, ondernemers, werknemers, leveranciers en de hulpdiensten altijd 

met de auto of motor Zandvoort in en uit kunnen. 

Bezoekers van Zandvoort zijn deze dagen welkom met de trein, bromfiets, fiets of als 

voetganger. Zij ontvangen geen doorlaatbewijs en kunnen dus niet met de auto of motor 

Zandvoort in vanaf 00:00 uur op 2 september tot 05.00 uur op maandag 6 september.  

Voor bezoekers met een toegangskaart voor het Circuit is een pendelbusservice beschikbaar 

vanaf de diverse Parkeerlocaties in de regio. 

De doorlaatbewijzen, worden vanaf 20 augustus naar uw huisadres gestuurd, echter alléén als 

uw voertuig op dit huisadres is geregistreerd.  

 

De overige maatregelen zijn onder andere; beide spoorwegovergangen (Sophiaweg en de 

Haltestraat) zijn tussen 2 en 6 september afgesloten, de Van Speijkstraat en de Boulevard 

Barnaart zijn afgesloten voor verkeer. Bus 80 rijdt wel, de bushalte centrum zal verplaatst 

worden naar het Watertorenplein. Bus 81 rijdt alleen tussen Haarlem en Bloemendaal strand, 

doordat de Boulevard Barnaart is afgesloten rijdt bus 81 niet naar Zandvoort en Zandvoort 

noord. 

 

Het bestuur van DSVZ raadt u aan uw boodschappen vóór vrijdag 3 september in huis te halen.  

Uw afspraken bijvoorbeeld met de huisarts, fysiotherapeut, ziekenhuis etc. zoveel mogelijk rond 

deze data te plannen, maar niet op 3, 4 en 5 september. Mocht u bezoek plannen op deze data, 

hou er dan rekening mee dat bezoek aan u niet met de auto of motor Zandvoort in kan komen. 

 

Alle informatie zal in de Zandvoortse Courant verschijnen, ondertussen kunt u alle informatie 

nalezen op www.zandvoort.nl klik vervolgens verder op het rode vak Formule 1 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.zandvoort.nl/
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Zandvoorts Museum / Raadhuis Zandvoort 

 

Sinds 16 juli is Zandvoort een museum rijker. In het Raadhuis zal voor de 

komende 2,5 jaar een extra locatie en dus ook een tentoonstellingsruimte zijn van het 

Zandvoorts Museum. Er is een tijdelijke tentoonstelling tot en met 31 december 2021 van een 

unieke mix van een verzameling geluidsdragers, autosport, Car Art, Circuit Zandvoort en 

historie Raadhuis in de oudbouw (beneden) van het Zandvoortse Raadhuis. 

Dit gedeelte van het museum is van vrijdag tot en met zondag te bezoeken tussen  

10.00 en 16.00 uur. 

 

U kunt natuurlijk gedurende het hele jaar terecht in het Zandvoorts Museum aan de 

Swaluëstraat 1. Het Zandvoorts Museum beheert het erfgoed van de gemeente Zandvoort. 

Vaste collecties zijn onder andere de Wonderkamer en Simon Paap, de man die niet groter werd 

dan 76 cm. Ook zijn er tijdelijke tentoonstellingen. 

Het Zandvoorts Museum is van dinsdag tot en met zondag te bezoeken tussen 10.00 uur en 

16.00 uur. Toegang voor beide musea is € 5,00 p.p., kinderen tot 18 jaar mogen gratis naar 

binnen. Heeft u een ZandvoortPas, een HaarlemPas of een Museumjaarkaart dan zijn de  

kosten € 2,50 p.p.   

 

 

Nieuws uit de bibliotheek  

 

 

 

Linda van Rijn 

Zandvoort aan zee 

Mandy en haar zus Judith zijn door haar moeder en stiefvader voor een 

weekendje in een villa in Zandvoort uitgenodigd. Als Judith na een 

strandwandeling niet meer terugkomt, lijkt ze van de aardbodem verdwenen. 

Als Mandy een briefje in de agenda van Judith vindt, heeft de politie een nieuw 

spoor. Voor Mandy betekent het briefje iets heel anders. Het zet haar familie in 

een heel ander daglicht. Een thriller om tijdens je vakantie te lezen. 

 

 

Clare Marchant 

De geheimen van Saffron Hall 

Om het verdriet om haar doodgeboren kind te verwerken, woont de jonge 

Amber tijdelijk bij haar opa in zijn landhuis. Dit was ooit het kasteel Saffron 

Hall. Als een oude toren van het landhuis door een storm instort, ontdekt 

Amber een boek van een vrouw die rond 1540 in het huis woonde. Door 

dagboekfragmenten onthult Amber de tragedie van de vrouw en vindt veel 

raakvlakken met haar eigen leven. Een mooi en ontroerend verhaal. 

 

 

Benedict Wells 

Hard land 

De 15-jarige Sam is verlegen en heeft een angststoornis. In de zomer van 

1985 vindt hij een baantje in de bioscoop en maakt hij nieuwe vrienden: het 

rijkeluiszoontje Cameron, de gekleurde sportieveling Brandon en de tomboy 

Kristie, op wie hij een oogje heeft. Voor het eerst in zijn leven is Sam geen 

buitenstaander. 

Een ontroerend en zeer goed geschreven roman. 

 

 

 

De bibliotheek is weer geopend. In de bibliotheek gelden natuurlijk nog steeds de corona 

maatregelen. U kunt alles nalezen op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/open 

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/open


 8                                     Jaargang 9, nieuwsbrief 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen 

Eenzaamheid 2021 is van 30 september t/m 7 oktober. Iedereen kan deelnemen aan de 

Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. 

Samen maken we van de Week tegen Eenzaamheid een succes! 

 

 

 

 

 

In de week tegen eenzaamheid organiseren wij ons enige echte OKTOBERFEST 

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober in THEATER DE KROCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze volgende nieuwsbrief alle informatie over ons OKTOBERFEST 

 


