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  Nieuwsbrief  

  Februari 2022 
 

 
 
 

 

 

    Beste leden, 

 

Allereerst begin ik natuurlijk om u allen een mooi en coronavrij jaar toe te wensen 

en dat wij maar een succesvol 10 – jarig jubileum mogen beleven met z’n allen. 

Wij als bestuur zijn al druk doende om u een daverend programma aan te bieden 

met diverse evenementen. 

 

Het eerste evenement zou onze nieuwjaarsreceptie zijn in theater De Krocht maar 

de landelijke maatregelen hebben dit helaas niet toegestaan. 

De gemeente Zandvoort heeft de receptie verplaatst naar half 2022. Wij als 

bestuur hebben besloten dit niet te doen want wij vinden dit mosterd na de 

maaltijd. Wij concentreren ons liever op andere te houden evenementen.  

U krijgt hierover uiteraard de informatie als alles weer mogelijk is. 

Alles is grotendeels afhankelijk van de maatregelen van de Rijksoverheid, maar 

ook staat de verbouwing van theater De Krocht in de planning. 

Wij hebben nauw contact met beheerder Theo Smit over de voortgang van de 

plannen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de verbouwing zal 

plaatsvinden en hoe lang het gaat duren. 

In het ergste geval moeten wij uitkijken naar een andere locatie en dit valt niet 

mee. Onze plannen beginnen al vorm te krijgen, nu de uitvoering nog. 

 

Half december ben ik plotseling in het ziekenhuis terecht gekomen, graag wil ik 

iedereen bedanken voor de kaarten en andere steunbetuigingen die ik heb mogen 

ontvangen. December was niet zo’n fijne maand voor Els en mij, ook omdat wij 

na ruim 13 jaar gezelschap afscheid hebben moeten nemen van onze poes Belle. 

 

Wie zeker niet heeft stilgezeten is onze secretaris Ton van Waarde, in deze 

nieuwsbrief heeft hij een heel mooi jaarverslag van 2021 geschreven. 

Ik wens u veel leesplezier toe en hoop u spoedig weer te mogen zien. 

 

Uw voorzitter 

Gerard Kuijper 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen  

Op woensdag en zondag o.l.v. Jan Kreijger om 10.00 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 zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op woensdag van 13:00 tot circa 16:30 uur in Zandvoort,  

kosten € 2,= per keer.  

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 maart 2022: maandag 14 februari 2022. 

De nieuwsbrief maart 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 25 en maandag  

28 februari 2022. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ans Vet – van Heteren 

 
Amsterdam, 26 december 1944             Zandvoort, 27 november 2021 

 

Op 27 november 2021 is onze goedlachse vrijwilligster na een kort ziekbed overleden. Sinds de 

oprichting van onze vereniging was Ans een zeer actieve en betrokken vrijwilligster. 

Samen met haar beste vriendin Jopie stond zij klaar voor onze vereniging. Koffieschenken, o.a. de 

nieuwsbrief bezorgen, stadswandelingen en het uiteten organiseren en zelfs meelopen als model 

tijdens de diverse modeshows. 

 

Wij bedanken Ans voor haar inzet en wensen haar familie, vrienden en nabestaanden heel veel 

sterkte toe. 

 

Bestuur De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

 

 

Contributie 2022 

 

In onze nieuwsbrief van december 2021 en januari 2022 heeft u het al kunnen lezen. 

Voor het jaar 2022 bent u vrijgesteld van het 

betalen van de contributie.  

Het staat alle leden vrij een bijdrage voor 2022 te 

doen. Het bestuur is verheugd met de donaties die 

de afgelopen weken zijn binnengekomen. 

Alle nieuwe leden betalen voor het jaar 2022 

slechts € 10,=. 

U kunt nog steeds een vrijwillige bijdrage voor het 

jaar 2022 doen. 

U kunt dit overmaken op IBAN nummer 

NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van 

De Seniorenvereniging Zandvoort. Deze bijdragen 

zullen wij besteden aan activiteiten ter gelegenheid 

van ons 10 jarig bestaan dit jaar. 

 

 

 

 



 4                                     Jaargang 10, nieuwsbrief 1 

 

 

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 

tweedepenningmeester@seniorenvereniging-

zandvoort.nl 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Algemeen bestuurslid  

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: 

Donderdag 24 februari Museumbezoek Haarlem Vertrek bus 80, 10.11 uur 

Vijfdaagse reis 23 t/m 27 mei  Willebadessen Duitsland Diverse opstapplaatsen 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 

 

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In verband 

met de coronapandemie zijn er op maandag 14 en dinsdag 15 maart ook 

een beperkt aantal kieslokalen in Zandvoort geopend.  

In het verleden is ons gebleken dat de naam van onze vereniging, zonder 

ons medeweten en dus ook zonder onze toestemming, is gebruikt in 

verkiezingspublicaties en tijdens redevoeringen en debatten. Dit om in de 

gunst van de kiezers te komen.  Wij hebben middels een brief aan alle 

politieke partijen in Zandvoort op 23 juni 2021 kenbaar gemaakt dat onze vereniging zich verre 

van het politieke speelveld en religieuze overtuigingen houdt. In deze brief hebben wij een 

oproep aan ALLE politieke partijen in Zandvoort en omgeving gedaan om zich tijdens de 

komende verkiezingsdebatten, publicaties en bijeenkomsten de naam van onze vereniging niet 

te noemen en zo te voorkomen dat kiezers de indruk krijgen dat wij een partij steunen.   

 

Wij hebben nog nooit en zullen in de toekomst ook nooit een stemadvies aan onze leden geven. 

Dit behoort niet tot onze competenties. 

U kunt de brief nalezen op onze site www.seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Bestuur De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Museumbezoek op donderdag 24 februari ? 

 

Helaas met een vraagteken, op het moment dat ik deze copy voor 

de nieuwsbrief aanlever zijn alle musea in Nederland gesloten. 

Ik stel voor om in Haarlem naar het Teylers - Museum van de 

verwondering - aan het Spaarne te gaan en daar de nieuwe 

uitbreiding te bekijken. 

De entree kost € 15,=, Museumkaart en Vrienden Loterij VIP kaart 

gratis. 

 

Laten wij vooral in de gaten houden of de musea op 24 februari en 

de restaurants weer open zijn omdat we eerst koffie willen drinken 

in De Grote Houtstraat. 

Voor ons bezoek aan het Frans Hals museum hebben we in 

december heerlijke koffie gedronken op een verwarmd terras bij  

De Nieuwe Baron. Dit restaurant bevindt zich op het punt waar de 

Gierstraat en Grote Houtstraat samen komen, gezien vanaf het 

Houtplein. 

 

We kunnen het rustig aan doen, zodat we met bus 80 om 10.11 uur 

uit Zandvoort bij AH kunnen vertrekken. Uitstappen in de 

Tempelierstraat. Na de koffie lopen we via de Grote Houtstraat, 

Grote Markt en Damstraat naar het museum.  

We maken er weer een gezellige dag van! 

Wilt u mee dan graag zo mogelijk een berichtje via e-mail; 

penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch 06 46 07 57 30. 

 

Groeten, Jan Wassenaar 

 

 

Vrijwilligster stopt 

 

Onze vrijwilligster Jopie van Heumen stopt als vrijwilliger voor onze 

vereniging. Jopie heeft sinds de oprichting van onze vereniging onder 

andere met het koffieschenken en het bezorgen van de nieuwsbrief 

geholpen, later organiseerde zij het uit eten en de stadswandelingen.   

 

Jopie heeft deze keuze gemaakt na het overlijden van haar beste vriendin 

Ans en door haar verhuizing buiten Zandvoort. 

 

Het bestuur bedankt Jopie voor haar jarenlange inzet en hoopt haar nog 

jaren als lid te mogen begroeten bij diverse activiteiten.  

 

 

 

Stadswandelingen  

 

Door corona, het overlijden van Ans Vet en het stoppen van Jopie van Heumen als vrijwilliger 

ligt de activiteit stadswandelingen al enige tijd stil. Wij zijn op zoek naar een actief lid die in 

de periode mei tot en met september het één keer per maand organiseren van de 

stadswandelingen op zich wil nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met voorzitter 

Gerard Kuijper, per mail; voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch op 

023 571 82 05 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur). 

 

 

 

 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Jaarverslag De Seniorenvereniging Zandvoort 2021 

 

Beste leden van De Senioren Vereniging Zandvoort (DSVZ), 

  

Het jaarverslag  van DSVZ over het verenigingsjaar 2021, lopende van 1 januari 2021 tot en 

met 31 december 2021, is als volgt samengesteld: 

1 Inleiding; 

2 Bestuursaangelegenheden; 

3 Communicatie; 

4 Financiën; 

5 Activiteiten; 

6 Vrijwilligers; 

7 Slot; 

 

1-Inleiding: 

Voor u ligt het jaarverslag van De Senioren Vereniging Zandvoort over 2021. Een jaar dat we in 

een lockdown begonnen en ook in een lockdown moesten beëindigen. Op 22 januari werd ook 

nog een avondklok ingesteld, die pas op 28 april werd beëindigd. Toen werden de eerste 

versoepelingen doorgevoerd. Begin juni ging Nederland min of meer open en kon er weer wat 

georganiseerd worden. Het grootste deel van onze activiteiten zoals dagtochten, 

stadswandelingen, museumbezoeken, gezellige avondjes uit eten en meerdaagse reizen konden 

voor het grootste deel geen doorgang vinden. Alleen het lief en leed gebeuren en de aanmaak 

en verspreiding van de nieuwsbrieven bleven ongestoord doorgaan. Slechts tussen juni en 

november konden wij een aantal activiteiten door laten gaan, zij het met de nodige 

beperkingen. Op 26 november kondigde de regering voor alle publiek toegankelijke locaties een 

avondsluiting vanaf 17.00 aan. Op 18 december werd er een nog strengere lockdown 

afgekondigd en ging Nederland weer op slot. Vanzelfsprekend moesten wij toen ook onze 

activiteiten staken. 

In 2021 zijn 25 leden overleden. Ook moesten wij in april afscheid nemen van Cornelius van 

Meurs, de kunstenaar die onze wenskaarten heeft ontworpen. Deze trieste gebeurtenissen zijn 

helaas onlosmakelijk verbonden met een senioren vereniging. Het bestuur heeft zich ingespannen 

om, waar mogelijk, de nabestaanden op gepaste wijze te condoleren en haar deelneming te 

betuigen.  
 

2-Bestuursaangelegenheden: 

2.1-Samenstelling: 

Aan het begin van 2021 bestond het bestuur uit 6 personen en was als volgt samengesteld: 

Voorzitter:     Gerard Kuijper 

Secretaris en 2e penningmeester:  Ton van Waarde 

Penningmeester:    Jan Wassenaar 

Vice-voorzitter:    Ferko van Ancum 

Lid algemeen en Lief en Leed:  Mieke Kluitenburg 

Lid algemeen en Ledenadministratie: Els Kuijper 

Nadat de op 13 april geplande algemene ledenvergadering geen doorgang kon vinden, kon de 

naar 26 oktober verplaatste jaarvergadering wel doorgaan. Uiteraard met in achtneming van de 

bekende corona maatregelen. Zoals altijd vond tijdens deze ledenvergadering de 

bestuursverkiezing plaats, echter dit keer betrof het de (her)verkiezing van de aftredende 

bestuursleden over de afgelopen twee jaren, te weten: 2020 en 2021. Zoals u weet, kon er in 

2020 geen jaarvergadering gehouden worden. De toen aftredende bestuursleden zijn tot 26 

oktober 2021 in functie gebleven. De buitengewone situatie waarin we verzeild geraakt waren, 

maakte dat mogelijk. De personen in kwestie waren Gerard Kuijper, voorzitter, en Mieke 

Kluitenburg, algemeen bestuurslid lief en leed. Gerard Kuijper stelde zich herkiesbaar.  

Mieke Kluitenburg stelde zich niet verkiesbaar.  

Van de bestuursleden die in 2021 aftredend waren stelden penningmeester Jan Wassenaar en 

ledenadministratrice Els Kuijper zich beiden herkiesbaar. Zowel Gerard, Jan als Els werden 

tijdens de ledenvergadering van 26 oktober zonder tegenkandidaten herkozen. Mieke 

Kluitenburg zegde toe dat zij het lief en leed gebeuren buiten het bestuur zal blijven uitvoeren. 
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Op voorstel van het bestuur werd Marijke Petrovic door de ledenvergadering als bestuurslid 

benoemd. Zij zal de functie van tweede penningmeester gaan vervullen. 

Ook op voorstel van het bestuur werd Fred Kroonsberg benoemd tot bestuurder belet en 

ontstentenis. Dit is een nieuwe functie, waarvoor alle verenigingen binnenkort verplicht een 

natuurlijk persoon moeten benoemen. Deze bestuurder zal uitsluitend in actie komen als alle, 

dan in functie zijnde bestuursleden niet in staat zijn om als bestuurder op te treden.  

De overgebleven vacature in het bestuur kon helaas niet ingevuld worden.  

Yvonne Janse bleef als bestuursassistente haar steentje bijdragen.  

 

2.2-Vergaderingen en bijeenkomsten: 

1-De in januari geplande nieuwjaarsreceptie kon geen doorgang vinden. Ook de gemeentelijke    

   nieuwjaarsreceptie verviel en kon dus niet bezocht worden. 

2-Het bestuur heeft dit jaar slechts 7 keer vergaderd. De eerste vergadering vond pas op  

   17 juni plaats en werd gehouden in de Blauwe Tram. Tot die tijd werden de contacten per  

   mail of telefonisch onderhouden. Marijke Petrovic woonde de vergaderingen vanaf deze  

   datum bij.  

   De vaste agendapunten werden besproken en natuurlijk kwam de corona problematiek vaak  

   aan de orde.   

3-De overige bestuursvergaderingen vonden plaats in het voormalige Rode Kruis gebouw.  

   Op 5 juli werd de huurovereenkomst met de gemeente, de huidige eigenaar van het pand, in  

   het gemeentehuis ondertekend. Vanaf die datum konden wij, onder gunstige voorwaarden,   

   beschikken over het leslokaal (voor vergaderingen en bijeenkomsten) en de opslagruimte.  

   Het leslokaal wordt ook door derden gebruikt. De opslagruimte is inmiddels gevuld met de  

   spullen die we eerder bij makelaar Hans Jansen (Bon Voisin), bij de familie Kuijper, bij Ferko  

   van Ancum, Jan Wassenaar en in de kabouterzolder van de Agathakerk mochten opslaan;    

4-De geplande algemene ledenvergadering van 13 april kon niet doorgaan en werd verschoven  

   naar 26 oktober en vond plaats in theater De Krocht. Het verslag hiervan kunt u lezen in de  

   nieuwsbrief van December 2021/Januari 2022. 

5-Het bestuur heeft dit jaar overleg gevoerd met onderstaande instanties en organisaties:  

  -De gemeente en Team Sportservice i.z. het gebruik van het zwembad van CenterParcs door  

   inwoners van Zandvoort. Dit overleg is nog gaande. 

  -De gemeente en overige subsidiepartners (Sociale Basis Zandvoort) i.z. thematafel  

   “ontmoeten”. Dit overleg vond voornamelijk digitaal plaats. Mede omdat ons bestuur geen  

   voorstander is van vergaderen via de computer, hebben wij daar niet aan deelgenomen.  

   Nathalie Lindeboom van Pluspunt heeft onze belangen tijdens deze vergaderingen behartigd.  

  -Team Sportservice Zandvoort i.z. de organisatie van een zogenaamde “beweeg in zicht test”      

    in de Korverhal op 31 oktober. 

6-Het bestuur was vertegenwoordigd bij de informatiebijeenkomst “senioren en veiligheid”  

   op 28 juni in de Blauwe Tram. Deze bijeenkomst werd door de gemeente georganiseerd in  

   samenwerking met Pluspunt. Er waren 11 bezoekers aanwezig, waarvan 7 leden van DSVZ.  

   Van het besprokene was vrijwel alles al in onze nieuwsbrieven van februari 2020 en oktober 

   2020 gepubliceerd. 

 

2.3-Onderscheidingen: 

Op donderdag 29 april ontvingen onze penningmeester Jan Wassenaar en ons lid Peter 

Versteege een koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Met een smoes werden zij naar de Agatha Kerk gelokt, waar ze de onderscheidingen 

door burgemeester David Moolenburgh in ontvangst mochten nemen. Beiden hebben zich niet 

alleen voor onze vereniging ingezet maar zijn op allerlei gebied en voor zeer lange tijd voor 

Zandvoorters belangeloos aan het werk geweest. Marina Wassenaar speldde de onderscheiding 

bij Jan op. En Peter kreeg de onderscheiding opgespeld door zijn dochter. Voor beiden geldt dat 

de onderscheiding meer dan verdiend is.  

Mevrouw Rentenaar-Bodaan vierde op 5 april haar 100-ste verjaardag. Voorzitter Gerard 

Kuijper liet zijn felicitaties vergezellen door een prachtige bos bloemen en overhandigde haar 

een oorkonde, behorende bij de benoeming tot lid voor het leven van DSVZ. 
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2.4-Overleg Sociale Basis Zandvoort: 

De gemeente Haarlem/Zandvoort organiseerde dit jaar bijeenkomsten met alle 

subsidieontvangers in Zandvoort om hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen en 

eventuele dubbelingen te voorkomen.  

De vergaderingen werden online gehouden. Omdat wij slechts een kleine speler zijn in 

vergelijking met de grote professionele organisaties, hebben wij, zoals al eerder genoemd, 

afgesproken dat Nathalie Lindeboom van Pluspunt namens ons de vergaderingen bijwoont.  

Zij houdt ons op de hoogte. Zo kwam zij op de bestuursvergadering van 11 november op 

bezoek om ons bij te praten over de lopende zaken en de plannen voor 2022. 

Vanuit de thematafel “ontmoeten” werd er een blije tassen actie gerealiseerd. Er werden 200 

tassen met vrolijke gadgets gevuld, die bedoeld waren voor mensen die wel een extra opsteker 

konden gebruiken. Zorgbalans, Kennemerhart, Pluspunt en DSVZ mochten een aantal mensen 

voordragen die hiervoor in aanmerking kwamen. DSVZ mocht 40 leden verrassen met zo’n tas 

vol kleine gelukmomentjes. In de tassen zaten onder andere kaarten om zelf te houden of om 

iemand anders een glimlach of het gevoel van verbinding  te geven. Ook kon men alleen, maar 

ook samen met iemand anders een kopje koffie drinken in het dorp bij Rabbel of gebruik maken 

van de bonnen van Pluspunt. De gedichten in de tassen kwamen uit de speciaal samengestelde 

poëzie bundel en werden geschreven voor de ontvangers, door deelnemers van de 

ontmoetingscentra uit Zandvoort en prachtig vormgegeven met illustraties van wijlen Cornelius 

van Meurs. Uit de reacties die wij mochten ontvangen werd deze geste zeer op prijs gesteld. 

 

2.5-Ledenadministratie: 

De ledenadministratie was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van Els Kuijper.  

Ons ledenaantal schommelt al een paar jaar rond de 700. Op 1 januari 2021 bedroeg het 

ledenaantal 697. Op 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal 679. Het feit dat wij weinig 

konden organiseren zal debet zijn aan deze terugloop. 

Het bijhouden van alle denkbare mutaties (opzegging lidmaatschap, verhuizing, overlijden, 

nieuwe leden, aanvullen gegevens enz.) neemt de nodige tijd in beslag. En de controle op het 

betalen van de contributies inclusief het versturen van herinneringen komt daar ook nog eens 

bij. Het is alles bij elkaar een enorme klus.  

 

2.6-Diversen:  

1-DSVZ is betrokken bij de ontwikkeling van de ZandvoortPas. Deze pas is gratis verkrijgbaar     

   voor inwoners van Zandvoort met een laag inkomen. Met deze pas kan men gemakkelijk  

   gemeentelijke regelingen aanvragen zoals een gratis ID kaart, een gratis bibliotheekpas en  

   sport- en cultuurvoorzieningen. Houders van de ZandvoortPas komen in aanmerking voor een  

   korting op de contributie. Dit geldt ook voor deelname aan activiteiten van DSVZ.  

2-Els Kuijper heeft de DSVZ-kraam bemand van de informatiemarkt tijdens de  

   sportmanifestatie van Team Sport Service op 21 augustus in de Korverhal. Er kwamen echter  

   maar drie belangstellenden langs.   

3-Enkele bestuursleden hebben meegedaan aan de fittest op 31 oktober in de Korverhal. 

4-We zijn aanwezig geweest bij een vergadering in zake de verbouwing van theater De Krocht; 

5-Omdat gebleken is dat onze vereniging soms wordt aangezien als een politieke partij, heeft  

   het bestuur op 23 juni een brief geschreven naar alle politieke partijen in Zandvoort en aan  

   de burgemeester en wethouders van Zandvoort. Hierin werd opgeroepen om de naam van  

   onze vereniging niet te gebruiken in verkiezingspublicaties en tijdens redevoeringen en  

   debatten. DSVZ heeft geen enkele binding met welke politieke partij dan ook. 

 

3-Communicatie: 

1-Er zijn dit jaar 10 nieuwsbrieven verschenen.  

2-Els Kuijper voerde de eindredactie, verzamelde de ingezonden kopij en maakte er een geheel  

   van.  

3-Behalve de vaste rubrieken zoals het voorwoord van de voorzitter en de artikelen van  

   pluspunt en de bibliotheek, werd informatie gegeven over alle mogelijke en jammer genoeg  

   onmogelijke activiteiten.  

4-Het afdrukken, het samenvoegen, nieten en op 19 wijken sorteren van zo’n 650  

   nieuwsbrieven werd door een viertal dames uitgevoerd. Daar waren zij, per nieuwsbrief, een  



 9                                     Jaargang 10, nieuwsbrief 1 

 

   volledige middag mee bezig. De nieuwsbrieven werden per wijk afgeleverd bij de  

   wijkbezorgers. Zij zorgden er uiteindelijk voor dat de nieuwsbrieven bij u in de brievenbus  

   kwamen. In totaal werden, per uitgave, ruim zeshonderd nieuwsbrieven rondgebracht. Zeker  

   30 vrijwilligers waren actief bij het samenstellen, drukken, rapen, nieten, sorteren en  

   afleveren van de nieuwsbrieven. De bezorgers van de nieuwsbrief werden dit jaar extra belast  

   doordat zij met Pasen iedereen een doosje chocolade-eitjes moesten bezorgen.  

   Onze voorzitter heeft ook eitjes bezorgd.  

   Met zijn motor bezocht hij de leden die buiten Zandvoort wonen. Jan Wassenaar printte de  

   nieuwsbrieven en coördineerde de aanmaak. 

5-Dankzij onze webmaster Jan Kreijger zijn alle uitgegeven nieuwsbrieven op onze website  

   terug te vinden. Ook alle andere informatie over onze vereniging kunt u, dank zij hem, op  

   onze website terug vinden: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

6-Ferko van Ancum verzorgde de fotoreportage van het Oktoberfeest op 1 en 2 oktober in de  

   Krocht en van de cultuurreis naar Tirol. Deze reportages zijn ook terug te vinden op onze  

   website.   

7-Om onze leden tijdens de lockdown aan het begin van dit jaar een positief gevoel te geven  

   besloot het bestuur de leden een extraatje te geven. Alle leden kregen als bijlage bij de  

   nieuwsbrief een cadeaubon, te besteden bij een van de twee bloemenzaken van de familie  

   Bluijs. Helaas bleek aan het eind van de looptijd dat maar 459 van de 690 uitgegeven bonnen  

   waren ingeleverd. 

8-Bij de nieuwsbrief van april kregen de leden gelijktijdig een vensterdoosje met 300 gram  

   paaseitjes in de smaken puur, wit, massief en gevulde eitjes. Tevens stond in deze  

   nieuwsbrief een stukje, geschreven door burgemeester David Moolenburgh, waarin hij de  

   lezers moed in sprak.  

9-Dankzij de versoepelingen die in juni werden toegestaan, konden wij via de nieuwsbrief  

   aankondigen dat het wandelen en fietsen in juli weer werd opgestart. Het biljarten werd  

   per 1 september weer opgestart in de hal van Pluspunt.   

10-Informatie over de grote diversiteit activiteiten die in Pluspunt en in De Blauwe Tram voor  

   senioren georganiseerd worden, alsmede boekentips door bibliotheek Kennemerland werden  

   in vrijwel alle nieuwsbrieven gedeeld. 

 

4-Financiën: 

1-Penningmeester Jan Wassenaar was ook dit jaar verantwoordelijk voor het financiële reilen en  

   zeilen van onze vereniging. Op de achtergrond werd hij geholpen door Truus van der Voort. 

2-Els Kuijper was verantwoordelijk voor de inschrijving en de inning van de eigen bijdragen van  

   de leden bij de paar evenementen die wel konden doorgaan.  

3-Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 oktober werden de financiële stukken over  

   2019 en 2020 door de ledenvergadering goedgekeurd. De kascommissie, bestaande uit  

   Mevr. Y. Verhoeven en Dhr. J.M.A. Versteege, heeft deze stukken respectievelijk op  

   11 maart 2020 en 15 februari 2021 gecontroleerd en goedgekeurd. In hun schriftelijke  

   verklaringen adviseerden zij de ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen over het  

   gevoerde financiële beleid in 2019 en 2020.  

4-Els Kuijper was verantwoordelijk voor de inning van de contributies en de eigen bijdragen bij  

   enkele activiteiten. 

5-Van de gemeente Zandvoort ontvingen we voor dit jaar weer een flinke subsidie.  

   Begin december kregen wij van de gemeente het bericht dat wij de activiteiten en prestaties,  

   waarvoor de subsidie over 2020 is verleend, volledig hebben gerealiseerd en er geen  

   verrekening hoefde plaats te vinden. 

6-Omdat de actie in het HDMZ museumcafé vorig jaar vroegtijdig moest worden afgebroken, 

   konden onze  leden van 1 t/m 24 oktober weer gebruik maken van de unieke aanbieding in  

   zake de reductie op de arrangementen van het museumcafé.  In totaal maakten maar liefst  

   249 leden gebruik van dit aanbod. 18 personen gingen als gezelschap mee en betaalden de  

   entree zelf. Deze actie was uitsluitend voor onze leden en werd mogelijk gemaakt door een  

   donatie van de Ruusscher Stichting.  

7-Van een anoniem lid mochten wij dit jaar een donatie ontvangen van € 500,--. De gift was  

   bedoeld om de bestuursleden een gezellig etentje te bezorgen. Daar heeft het bestuur  

   dankbaar gebruik van gemaakt tijdens het etentje na afloop van de ledenvergadering in  
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    oktober.    

8-Om onze leden enigszins te compenseren voor het niet kunnen deelnemen aan de diverse  

   activiteiten tijdens de lock-downs en om leegloop van het ledenbestand te voorkomen, stelde  

   het bestuur tijdens de ledenvergadering voor om de leden, die op 1 januari 2021 op de  

   ledenlijst stonden en hun contributie hadden voldaan, vrij te stellen van betaling van  

   contributie in 2022. Na stemming ging de ledenvergadering akkoord met dit voorstel.  

 

5-Activiteiten (in willekeurige volgorde): 

 

5.1-De Bingo: 

Dit jaar kon er in theater De Krocht slechts één bingo georganiseerd worden. Op 9 november 

waren er 108 deelnemers. Els Kuijper deed de voorbereidingen voor de bingo en zij werd tijdens 

de bingo door meerdere vrijwilligers geholpen. De bevrijdingsbingo op 5 mei moest worden 

afgelast. De geplande voorjaarsbingo op 16 februari kon ook geen doorgang vinden. 

 

5.2-Lief en Leed: 

Om blijk te geven dat men er bij hoort, krijgen alle leden van DSVZ op hun verjaardag een 

felicitatiekaart. Dat zijn er bij elkaar zo’n 700 per jaar en die worden allemaal met de hand 

geschreven, in de envelop gestopt en bezorgd. Als er leden zijn die een mijlpaal bereiken, 

worden zij in het zonnetje gezet. Ook waren er 2 echtparen die een boeket bloemen kregen 

omdat ze  30, 40, 50 of 60 jaar getrouwd waren. 50 leden die in de lappenmand zaten 

ontvingen een beterschapskaart. Bij het overlijden van een lid of een partner van een lid 

werden er 27 condoleance kaarten naar de nabestaanden gestuurd. Dit alles werd ook dit jaar 

uitgevoerd en aangestuurd door Mieke Kluitenburg. Het feit dat zij nu geen lid van het bestuur 

meer is, zal op haar werk geen invloed hebben. Voor de bezorging van de kaarten kon Mieke 

een beroep doen op enkele vrijwilligers. 

 

5.3-Modeshow: 

Nadat de modeshow van 8 april werd afgelast, begon de voorbereiding van de modeshow van 

18 november. Omdat Jorg en Nelly na 10 keer samenwerking hadden aangegeven te stoppen 

met kledingverkoop op locatie, moest er een alternatief gezocht worden. Die werd gevonden bij 

de firma Van der Klooster. Een belangrijk verschil met de vorige modeshows is dat deze firma 

met eigen modellen werkt. De modellen uit de DSVZ gelederen, die tot nu toe op de catwalk 

hebben gelopen, werden door Els Kuijper bijeengeroepen en onder het genot van een kopje 

koffie met taart werd hen uitgelegd waarom de modeshow op een andere leest georganiseerd 

zou gaan worden. De dames waren zeer verbaasd en teleurgesteld dat Jorg en Nelly gestopt 

waren en dat zij zelf niet meer de kleding konden tonen. Op de modeshow van 18 november 

zijn zo’n 80 leden afgekomen. De modellen showden in vier rondes de kleding, waarna men per 

tafel naar de kledingrekken kon komen om eventueel kleding te kopen. Achteraf werd 

geconstateerd dat de hoeveelheid kleding die verkocht werd, achter bleef bij de verwachtingen.  

 

5.4-Cinema Nostalgie: 

Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en De 

Seniorenvereniging Zandvoort. Helaas bleef de bioscoop voor deze activiteit het hele jaar 

gesloten. 

 

5.5-Museum bezoeken: 

Er zijn dit jaar maar twee museumbezoeken doorgegaan. Op 21 oktober brachten 10 leden een 

bezoek aan het Amsterdam Museum, waar de Gouden Koets te bewonderen is, en op 16 

december gingen 8 personen op bezoek bij het Frans Hals museum, waar de vernuftige en 

soms geestige schilderijen van Jordaens werden bekeken in de hedendaagse reconstructie van 

Jordaens’ pronkkamer met de recent gerestaureerde originele deur- en plafondstukken.  

 

5.6-Stadswandelingen: 

Helaas hebben er dit jaar geen stadswandelingen plaatsgevonden. Ook in de periode tussen de  

lockdowns niet. Door de beperkingen zouden de wandelingen niet aan de inmiddels 

opgebouwde verwachtingen voldoen.  
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5.7-Dagtochten: 

Dit jaar hebben Tilly Postma en Frény Kirindongo-van Eck maar twee dagtochten aan onze 

leden kunnen aanbieden, waarvan er maar één kon doorgaan. De dagtochten werden dit jaar in 

samenwerking met Oskam Reizen voorbereid en georganiseerd. 

1-Op 23 september stond een busreis naar Giethoorn op het programma. Nadat alle deelnemers  

   voor het instappen waren gecontroleerd op een geldig corona vaccinatiebewijs, vertrokken 50  

   leden richting Biddinghuizen, waar genoten werd van het prachtige uitzicht en koffie met  

   gebak.  De aardige en rustige chauffeur met de naam Ton (zou het aan de naam liggen?)  

   vertelde onderweg allerlei wetenswaardigheden van de plaatsen die men passeerde.  

   Vervolgens naar Giethoorn, waar eerst een goed verzorgde koffietafel met soep en kroket  

   werd genoten. Vervolgens stapte het gezelschap in twee punters om maar liefst 90 minuten  

   door het pittoreske dorp te gaan varen. Dankzij de geringe aanwezigheid van andere  

   toeristen werd het uitzicht nu niet belemmerd. Tegen vijf uur vertrok men weer richting  

   Zandvoort en werd de gezellige en mooie dag afgesloten. 

2-Op 16 december stond een dagtocht naar Hilvarenbeek gepland. Deze bustocht zou geheel in  

   de kerstsfeer verlopen. Helaas moest worden besloten om deze tocht af te gelasten.  

 

5.8-Meerdaagse reizen: 

1-Dit jaar stond de vorig jaar uitgestelde vijfdaagse reis naar Willebadessen in het  

   Teutoburgerwoud in Duitsland op het programma. In goed overleg met BTR reizen hebben  

   Gerard en Els Kuijper de reis moeten afgelasten. BTR heeft inmiddels de reeds betaalde  

   reiskosten aan de inschrijvers terugbetaald. Besloten werd om de reis voor 2022 weer op het  

   programma te zetten. Publicatie in de nieuwsbrief van november zorgde er voor dat de reis  

   binnen een uur zo goed als volgeboekt was. 

2-De zevendaagse excursiereis naar Tirol kon dit jaar wel doorgaan en wel van 15 tot en met  

   21 augustus. Frény Kirindongo had in overleg met reisorganisator Effeweg een afwisselend  

   programma samengesteld. Voorafgaand aan de reis werd er op 17 juni in de Krocht een  

   presentatie van de reis gehouden. Via een powerpointpresentatie werden de deelnemers  

   warm gestookt voor de reis naar Tirol. Uiteindelijk namen er 31 leden plaats in de bus van  

   Effeweg. De eerste overnachting vond plaats in Enkering, zo’n 100 km boven München. Op de  

   tweede dag werd Kufstein bezocht, waar een Nederlands sprekende gids de stadswandeling  

   begeleidde. De reis werd vervolgd naar hotel Krone in Oberperfuss, op 15 km van Innsbruck.  

   Onderweg brak de Oostenrijkse hemel open en werd het gezelschap getrakteerd op  

   gigantische regenbuien. De derde dag werd een letterlijk schitterende dag met ’s-morgens  

   een bezoek aan het Swarovski museum en ’s-middags een bezoek aan Innsbruck, waar ook  

   weer een Nederlands sprekende gids een rondrit c.q. stadswandeling door Innsbruck  

   begeleidde. Deze dag werd in hotel afgesloten met een gezellige kegelavond. Op de vierde  

   dag werd Rattenberg bezocht, bekend van de vele winkeltjes met glasblazers. Vervolgens  

   werd een boottocht op de Achensee gemaakt. De dag werd afgesloten met een samenzang  

   onder leiding van Olga. Op de vijfde dag was een bezoek aan de Krimmler Watervallen aan de  

   beurt. Via de Gerlosspass werd koers gezet naar Mayerhofen, bij veel wintersporters wel  

   bekend. Op de zesde dag werd de terugreis ingezet. Bij Füssen werd de bustocht onderbroken  

   door een boottocht op over de Forggensee, waarna het overnachtingshotel in Langenau, 100  

   km van Stuttgard, werd bereikt. Daar werd de avond afgesloten met een drankje in de tuin  

   van het hotel. Op de zevende en laatste dag van de reis werd tijdens de terugreis in de  

   middag genoten van  een afscheidslunch in hotel Maischeider Hof in het dorpje  

   Kleinmaischeid. Dat ligt tussen Koblenz en Bonn. Tijdens deze lunch werden de chauffeur en  

   Frény even in het zonnetje gezet voor hun prima werk en goede zorgen. Vanwege de goede  

   sfeer tijdens de reis, werd op 8 oktober een reünie in Tiroolse sfeer gehouden. Dat gebeurde  

   in het lokaal aan de Nic. Beetslaan. Er werden natuurlijk foto’s vertoont en er kon gezellig  

   worden nagepraat. Dat de reis een succes was bleek wel uit het feit dat vrijwel iedereen  

   aanwezig was. 

 

5.9-Uit eten: 

Jopie van Heumen en Ans Vet konden dit jaar geen avondjes “Uit Eten” organiseren. Helaas, 

maar de beperkingen waren te groot om het op de ouderwetse en gezellige manier te kunnen 
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regelen. Op 27 november ontvingen wij het ontstellende bericht van het overlijden van Ans Vet. 

Via een rouwadvertentie in de Zandvoortse Courant en een rouwboeket bij de uitvaart hebben 

wij haar op een passende wijze voor de laatste keer bedankt voor alles wat zij voor DSVZ heeft 

gedaan. Omdat Jopie van Heumen buiten Zandvoort is verhuisd, moet het bestuur op zoek naar 

nieuwe organisatoren. Gelukkig heeft er zich al iemand gemeld die met het bestuur van mening 

is dat deze activiteit niet mag stoppen. Zo gauw het weer mag en kan, laten we van ons horen.  

 

5.10-Klaverjassen: 

Het klaverjassen werd ook dit jaar weer door Henny Paap, Greet van Duijn en Annie ter 

Wolbeek georganiseerd. Zij konden pas op 13 september het kaarten opstarten. Dat gebeurde 

in de kantine van de Jeu de Boulesvereniging Zandvoort en men speelde op 5 tafels. Uiteraard 

werd er door diverse dames voor het uitserveren van de koffie e.d. gezorgd. Dat werd door  

Ria Molenaar gecoördineerd. Lang mocht het niet duren want ook deze activiteit moest vanwege 

de lockdown weer vroegtijdig worden stilgelegd.  

 

5.11-Stevig wandelen: 

In de nieuwsbrief van mei 2021 kondigde Frény Kirindongo aan dat zij na ruim 7 jaar zou 

stoppen met het begeleiden van het “stevig wandelen” en deed een oproep aan een positieve 

wandelaar om het (wandel)stokje van haar over te nemen. Op 26 mei is voorzitter Gerard bij 

Frény langsgegaan om haar te bedanken en overhandigde haar een mooi bos bloemen. Vanaf 2 

juni, toen het weer mocht, is de stevig wandelen groep onder leiding van Jan Kreijger op 

woensdag en zondag om 09.30 uur bij de hoofdingang van de Amsterdamse Waterleiding 

Duinen gestart met het struinen door de duinen. Gemiddeld deden er zo’n 7 personen aan mee. 

Zij liepen gemiddeld 7 km. Een rekensommetje wijst uit dat er in 25 weken zo’n 3500 km stevig 

gewandeld is.  

 

5.12-Rustiger wandelen: 

Ook vanaf 2 juni startte de groep met een wat rustiger wandeltempo op woensdag om 10.15 

uur bij dezelfde hoofdingang van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De coördinatie van het 

rustige wandelen was bij Jan Wassenaar in goede handen. Gemiddeld liepen er zo’n 7 personen 

mee en men hield zich keurig aan de 1,5 meter afstandsregel. Gemiddeld werd er 4 a 5 km 

gelopen. Dat betekent in totaal zo’n 875 km. 

 

5.13-Nordic Walking: 

Bij het Nordic Walking gaat het grotendeels om de oefeningen om alle spieren te trainen. Veel 

kilometers worden er niet gelopen. In de zomer is er 11 keer gelopen en in het najaar is er 13 

keer gelopen met gemiddeld 11 personen. De oefeningen stonden gewoontegetrouw onder 

leiding van Marike Kramer.  

 

5.14-Fietsen: 

Het fietsen op elke 2e en 4e zaterdag van de maand werd begin juni opgestart. Er werd gestart 

bij de ingang van CenterParcs. Soms was de belangstelling groot en vertrokken er wel 15 

fietsers van het startpunt. Andere keren was de belangstelling minder en fietsten er maar 6 

personen mee. Cilia van Weerdt slaagde er iedere keer weer in om naar een locatie te fietsen 

waar alle fietsers onder de geldende maatregelen toch een plaatsje op het terras konden 

vinden. Zo’n terras werd o.a. gevonden bij het Fletcher hotel in Spaarnwoude, bij restaurant La 

Marnada bij IJmuiderslag en bij Bief en Burgers in Vijfhuizen. Alle fietsers reden op een 

elektrische fiets.  De gefietste afstand varieerde tussen de 20 en de 40 km. Elke keer werd er 

klokslag 13.00 uur vertrokken van het verzamelpunt bij de ingang van Center Parcs aan de 

Vondellaan. Na afloop, meestal rond 16.00 uur, werd er door een aantal nog wat nagepraat op 

een terras in het dorp, vaak onder het genot van een Chardonnay of een ander geneugje. In 

totaal is er dit jaar op 10 zaterdagen gefietst. Bij een gemiddelde deelname van 8 leden met 

een gemiddelde afstand van 30 km werd er dit jaar toch nog 2400 km gefietst!!  

 

5.15-Zwemmen: 

Het zwemmen is dit jaar niet van de grond gekomen. Overleg met de directie van CenterParcs 

wilde maar niet lukken. Uiteindelijk heeft de directie van CenterParcs er mee ingestemd om met 
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een vertegenwoordiger van de gemeente om tafel te gaan zitten om te overleggen of, en onder 

welke voorwaarden Zandvoorters, dus ook leden van DSVZ, gebruik zouden kunnen maken van 

het zwembad. DSVZ heeft de nodige informatie over hoe het zwemmen in het verleden verliep 

aan de gemeente verstrekt. Helaas is er nog geen positief bericht te melden. Het overleg is nog 

gaande. Toch hopen wij dat het zwemmen in 2022 weer kan worden opgestart. 

 

5.16-Biljarten: 

Ook de biljarters begonnen op 30 juni weer, aanvankelijk op de biljarttafel in Pluspunt. Jammer 

genoeg met maar met 5 deelnemers. Helaas werd het biljarten een paar weken onderbroken 

doordat er door ziekte te weinig kon worden gespeeld. Het goede nieuws was dat er op 10 

november op onze oude locatie aan de burgemeester Nawijnlaan gestart mocht worden. Toen 

was het aantal biljarters weer gestegen tot 7. Twee weken later kwam het bericht dat er toch 

niet meer gebiljart mocht worden.   

 

5.17-Oktoberfest : 

Ter gelegenheid van de Nationale Ouderendagen en in het teken van de Week tegen de 

eenzaamheid, werd op 1 en 2 oktober een waar oktoberfeest georganiseerd in theater  

De Krocht. Niet alleen onze leden waren welkom, maar ook alle geïnteresseerde 50-plussers uit 

Zandvoort. Via een pagina grote advertentie in de Zandvoortse Courant werd duidelijk gemaakt 

dat ook niet-leden welkom waren. De organisatoren en zanger Marcel Kramer waren gekleed in 

lederhosen en dirnl. Ook enkele deelnemers kwamen vrolijk uitgedost naar het feest. Uiteraard 

werd er weer gezorgd voor de nodige traktaties, zoals apfelstrüdel, braadworst met zuurkool en 

een advocaatje met slagroom. De Krocht was versierd in Beierse sferen. Vlaggen, tafelkleden en 

servetten hadden de juiste kleuren. In totaal hebben 137 personen genoten van dit 

Oktoberfest. Na afloop konden zes nieuwe leden op de ledenlijst worden bijgeschreven.  

Ferko van Ancum heeft een fotoreportage gemaakt van deze middag, die is te zien op onze 

website: seniorenvereniging-zandvoort.nl.  Mocht u nog behoefte hebben aan bewegende 

beelden dan hier de link van de reportage die Zandvoort Inside op You Tube heeft gezet:  

https://youtu.be/P-ibAMQQiNE 

 

6-Vrijwilligers: 

Het bestuur is bijzonder trots op de ca. 60 vrijwilligers waarover onze vereniging beschikt.  

Mede daarom werden er dit jaar twee vrijwilligersbijeenkomsten gepland. Op 5 augustus werd 

een overlegbijeenkomst gehouden met alle vrijwilligers in het leslokaal in het voormalige Rode 

Kruis gebouw. Vanwege de coronamaatregelen werd de groep in twee sessies verdeeld.  

Er hadden zich namelijk 51 vrijwilligers aangemeld en zij mochten niet tegelijk in het lokaal 

aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomsten werd een ieder bijgepraat over de stand van zaken en 

kon men zijn vragen kwijt.   

Ook zijn alle vrijwilligers op 17 december uitgenodigd voor een etentje in theater De Krocht.  

In verband met de maatregelen begon deze middag om 13.00 uur. Er maakten ongeveer 40 

vrijwilligers gebruik van deze uitnodiging. Zij moesten wel vooraf hun QR code laten zien. Aan 

iedere tafel mochten maar twee personen zitten en lopen mocht alleen met een mondkapje op. 

Door het personeel van de Krocht werd er een heerlijke maaltijd uitgeserveerd, dit als dank 

voor de bewezen diensten. 

 

 

7-Slot: 

We hebben dit jaar maar enkele maanden, en met beperkingen, activiteiten kunnen 

organiseren. En toch is het nog een flink jaarverslag geworden. Hieruit blijkt dat we niet stil 

hebben gezeten. 

Voor alle activiteiten die onder hoofdstuk 5 van dit verslag beschreven zijn geldt, dat veel 

uitgebreidere informatie en verslaggeving in de nieuwsbrieven van 2021 te vinden is. Mocht u 

de nieuwsbrieven niet bewaard hebben, op onze website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

zijn ze allemaal terug te vinden onder menuregel “Nieuwsbrief archief”. 

Zoals gebruikelijk is in dit verslag tot nu toe nauwelijks plaats ingeruimd voor bedankjes. Dat is 

bewust gedaan. Het zou de leesbaarheid van dit verslag niet ten goede komen. En het risico 

iemand te vergeten is niet denkbeeldig. Namens het bestuur bedank ik iedereen die in 2021 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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belangrijk geweest is voor onze vereniging, of u nu lid bent of niet. En of u meer of minder, veel 

of weinig of lang of kort uw tijd aan onze vereniging heeft besteed. Mocht u zich hierin 

herkennen dan geldt het dankwoord zeker ook voor u. Hoewel we maar een deel van het jaar 

actief konden zijn, zijn dankzij u die paar activiteiten die wel doorgang vonden, met succes 

verlopen. 

 

Dus bij deze: 

 

NAMENS HET BESTUUR EN ALLE LEDEN VAN DE SENIORENVERINGING ZANDVOORT: 

HEEL, HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW INZET EN DIENSTBAARHEID !!. 

 

Tot slot de zeer gemeende dankwoorden voor alle instellingen, verenigingen, bedrijven en 

personen die ons in 2021 op diverse wijze gesteund hebben. Dat zijn: 

De Gemeente Zandvoort, met name burgemeester D. Moolenburgh, wethouder G.J. Bluijs, de 

heer R. de Wolf, de heer H. Blaak en de heer M. Termond; 

De Ruusscherstichting; 

De medewerkers van Pluspunt, Ook Zandvoort en De Blauwe Tram en in het bijzonder  

Nathalie Lindeboom; 

De medewerkers van Team Sport Service Zandvoort; 

De medewerkers van de Bibliotheek Zuid Kennemerland; 

Bloemenhuis W. Bluijs, Zandvoort Noord; 

Bloemensierkunst J. en H. Bluijs, Haltestraat Zandvoort;  

De medewerkers van Kennemerhart Zandvoort; 

De medewerkers van theater De Krocht onder leiding van Theo Smit; 

De medewerkers van BTR Reizen; 

De medewerkers van Oskam reizen; 

De medewerkers van Effeweg; 

De medewerkers van de Zandvoortse Courant; 

De medewerkers van Zandvoort Inside; 

De medewerkers van de firma Van der Klooster; 

Het bestuur van Jeu de Boules vereniging Zandvoort; 

Makelaar Hans Jansen (Bon Voisin);  

Stichting De Ruilwinkel van Sinkel; 

De anonieme sponsor; 

En als laatste, maar zeer zeker niet als minste: 

  

Alle vrijwilligers en mede-bestuursleden van DSVZ. 

 

Allen hartelijk dank voor uw enthousiasme, inbreng en ondersteuning. 

De Seniorenvereniging Zandvoort hoopt in 2022 weer een beroep op u te mogen doen. 

 

Zandvoort, 13 januari 2022. 

 

Ton van Waarde, 

secretaris 
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Nieuws uit het Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Scootmobielclub "de Antilopen" 

Eén keer per maand op donderdag om 13.30 uur. Gezellig samen op stap. 

We starten in Pluspunt en rijden een leuke route met altijd een smakelijke 

"pitstop" ergens onderweg. Twee vrijwilligers gaan mee op de fiets. Kosten: 

€ 3,50 per keer (pin)Bij slecht weer verzinnen we een alternatief! 

Donderdag 10 februari en donderdag 10 maart                     

Opgeven kan via de balie van Pluspunt: 023-5740330, meer informatie: 

J.Meier@pluspuntzandvoort.nl 

 

Digitaal Spreekuur  
In Pluspunt elke eerste dinsdag van de maand van 10:00-12:00 uur. We beginnen met een 

korte presentatie (10-15 min) en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. 
U kunt SeniorWeb Haarlem vragen stellen via Whatsapp: 06 220 928 95  
 

Breinplein 

Een nieuwe naam voor Alzheimer Trefpunt 'Nieuwe stijl' Zandvoort. Met ingang van het nieuwe 

jaar iedere 2e dinsdag van de maand organiseren de zorg en welzijnswerkers samen met 

Alzheimer Nederland een inspirerende en mooie bijeenkomst, waarbij het belangrijkste doel is 

dat alle bezoekers positief gestemd met goede informatie naar huis gaan. Tijdstip: van 15:00 

tot 17:00 uur. 

8 februari: Hoe bewaren we het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid. Er kan meer dan u 

denkt. Vrijheid is een groot goed voor iedereen, ook voor mensen met een haperend brein. 

Soms kleven er gevaren aan. Hoe ga je daarmee om? Welke mogelijkheden zijn er? We delen 

ervaringen met elkaar. Plaats: lunch café Rabbel, Kerkplein 7. 

8 maart: Genieten van het leven met behulp van Kunst. Mooie ervaringen helpen de geest 

langer gezond te houden. Wat zijn de mogelijkheden? 

Plaats: Het Zandvoort museum. Swaluestraat 1. 

 

Deelname is gratis. 

Aanmelden is fijn maar is niet noodzakelijk en kan via 023-3040700 

De Belbus kan gereserveerd worden via: 023-5717373 

 

 

WhatsApp-fraude 

 

Al eerder hebben wij in de nieuwsbrief aandacht gegeven 

aan WhatsApp-fraude. 

Het is één van de meest toenemende vormen van online 

criminaliteit.  

 

Criminelen doen zich voor als een bekende van u en vragen 

met een smoes om geld. Dit doen ze heel geraffineerd. 

Vaak krijgt u een bericht van een onbekend nummer met 

een profielfoto van een bekende (kind, vriend, partner) van 

u waarin staat vermeld dat hij of zij een nieuw 

telefoonnummer heeft. Deze “bekende” vraagt u om een rekening voor te schieten, vaak is hier 

haast bij. De “bekende” wil niet op een andere manier communiceren. Hij of zij beweert dat dit 

niet kan, bijvoorbeeld door een kapotte telefoon.  

 

Ga nooit in op een betaalverzoek, ook al vertrouw je de “bekende” door en door. 

Bel deze “bekende” op via het bij u bekende telefoonnummer ter controle maar maak geen geld 

over.  
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Boekentips uit de bibliotheek 

 

Manuela Inusa 

De theewinkel vol geluk 

Laurie runt in Valerie Lane een theewinkel met Tea Corner en wordt verliefd op 

Barry, haar leverancier. Hun vriendschap wordt steeds hechter totdat de ex van 

Laurie opduikt en Barry allerlei verkeerde verhalen vertelt.  

Een heerlijke luchtige roman. Kers op de taart: achterin staan nog wat recepten 

voor speciale thee. 

Deel 1 uit een serie. 

 

 

Jørn Lier Horst 

De fjord 

In zijn vakantiehuisje aan de Noorse kust wordt het lichaam van politicus 

Bernard Clausen gevonden. Rechercheur Wisting wordt op de zaak wordt gezet. 

In het vakantiehuisje is een bijzondere vondst gedaan en daar moet discreet 

mee omgegaan worden. Wisting stelt zijn eigen onderzoeksteam samen en al 

snel ontdekken zij een link naar de vijftien jaar geleden verdwenen Simon 

Meier. 

Weer een heerlijke Scandinavische thriller. 

 

 

Will Dean 

Zwart zout 

Als Tuva Moodyson, de dove verslaggever, een zelfmoord en moord onderzoekt 

die te maken hebben met de lokale dropjesfabriek, loopt ook haar leven 

gevaar. Een sneeuwstorm zorgt dat het dorp geheel geïsoleerd raakt en de 

bewoners steeds angstiger worden. De moordenaar blijkt zich namelijk nog in 

het dorp te begeven. 

Spannend en intelligent geschreven. De tweede thriller met Tuva Moodyson in 

de hoofdrol.  

 

 

Nieuws uit het Juttershart 

 

Kom binnen! 

Kom binnen bij Oppeppers Juttershart. Onder deze titel 

komt er een serie van diverse workshops, waarmee u kunt 

kennismaken met de Oppeppers. Eén van de aangeboden, 

geweldige, nieuwe activiteiten, wordt het samen kijken, en 

beleven van kunst. Kunst zie je samen; samen een 

schilderij ontdekken; wat ziet u, wat denkt u, wat vindt u.… 

Of “ Zwandelen”? Samen al wandelend, het zwerfvuil 

opruimen op een route, en dat afsluiten met een heerlijke 

kop koffie met wat lekkers? Samen, daar gaat het om. 

Binnenkort publiceren we het complete aanbod, en hoe u zich kunt inschrijven.  

 

En volgt u ons al op Facebook? Zoek eens op Kennemerhart Oppeppers Juttershart, en doe een 

verzoek, zodat u altijd kunt meekijken wat we doen en wanneer. 

Wist u trouwens, dat u van maandag t/m vrijdag van 10 tot 15 uur, altijd welkom bent om 

binnen te lopen voor een kopje koffie, een praatje, een boek uitzoeken in onze buurtbib of aan 

te schuiven bij een activiteit. Wees welkom. Laten we er samen een geweldig jaar van maken! 

Tot gauw! 

 

Kennemerhart Oppeppers Juttershart, Burgemeester Nawijnlaan 102A 

2042 PZ Zandvoort, telefoonnummer 06 43 39 44 65 

https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Horst%2c%20J%c3%b8rn%20Lier%22&cs=detail&si=user&rctx=AbWQsUoDQRCGdzxCCBYhxFQK5gXMajQItjYieYdj726SGzPZvezOJiApbHwbSwt7H0OfwsJSXLAOiGA3@@w@zPwfqKyr$qrVUe3gY5apk9vXF2$HU0I@vHE$yHB253yloNuhfLaA4zIPtdvMIrNZG2LoUx7EeIkNaMrJrg1TZQRLJrSSLEHopQxxkrAveUVL6Em$RKldBXvq4f0Rvp4HcPD5dLTrfNsWJQw8hsjCFASutXdONNMqUqWTq$@TsEBrcYmeja06MaBXLcvZZhstrdEHwzqV3NYizZXW6UkzKqhgclIjLkaW9Xxe6qax$uJ8fDYZn15O4AeM2glmx@r@cH28@RLX4aoY@Y0YwDc=

