
 1                                     Jaargang 9, nieuwsbrief 2 

 

 

 

 
 

   Nieuwsbrief  

   Maart 2022 
 

 
 
 
 
  
 

           Beste leden, 

 

       Hoe vindt u ons nieuwe voorblad ? Heel 2022 zal dit het voorblad van de   

       nieuwsbrief zijn. Het zat er aan te komen, de versoepelingen zijn een feit.    

       Eindelijk na 2 jaar kunnen wij weer voor een groot deel terug naar het oude  

       normaal. Het is een beetje onwerkelijk, zou ons land nu echt meer en meer van  

       het slot gaan. Ik kan niet wachten.  

 

       Ik heb wel heel goed nieuws. In een gesprek met beheerder Theo Smit van  

       Theater de Krocht is ons verteld dat de verbouwing pas in 2023 zal plaatsvinden. 

       Dit is voor ons een grote opluchting want dan kunnen wij onze evenementen daar 

       laten plaatsvinden. Hierdoor is het zoeken naar een alternatieve locatie voor ons  

       tien jarig jubileum niet meer nodig. Dat scheelt voor ons een hoop werk. 

       Wij als bestuur hebben de agenda voor 2022 zo goed als klaar. 

       U kunt alles in onze nieuwsbrieven lezen. 

 

       Wij hebben nu al onze verenigingstoebehoren naar het voormalig Rode Kruis  

       gebouw overgebracht en hebben alles opgeruimd en uitgezocht. 

       Wij zijn erg blij met de ruimtes die ons ter beschikking zijn gesteld door de  

       gemeente Zandvoort. 

 

       En dan is er nog meer goed nieuws. Veel leden kijken er weer naar uit om aan de  

       activiteit “Uit eten” deel te nemen. Door de coronapandemie, het ons ontvallen  

       van Ans Vet en de verhuizing van Jopie van Heumen dreigde de klad in deze  

       activiteit te komen. Ons lid John Lemmens is bereid deze activiteit voort te zetten. 

       Jopie zal aan het begin John helpen en ikzelf heb ook mijn hulp aangeboden. 

 

       Hou onze evenementenkalender goed in de gaten, lees met name de instructies  

       voor wat betreft het aanmelden goed door. 

 

       Ik wens u veel leesplezier. 

 

       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  

Op woensdag van 12.30 tot circa 16:00 uur in Zandvoort,  

kosten € 2,= per keer.  

Voor informatie: Ton van Waarde 06 44 74 06 53 

 

 

Klaverjassen  

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 april 2022: maandag 21 maart 2022. 

De nieuwsbrief april 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 1 en maandag 4 april 2022. 

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

 

Na twee jaar pandemie is er nu weer zicht om samen weer eens uit eten te gaan. 

Helaas zal het uit eten door het overlijden van Ans en het verhuizen van Jopie niet 

meer door deze dames georganiseerd worden. Ik zal het spreekwoordelijke stokje 

van Jopie en Ans overnemen. Jopie zal er wel alles aan doen, om erbij te zijn en mij 

te helpen met het opstarten. 

We gaan het de eerste keer wel iets anders doen dan u gewend bent, het wordt een 

warme lunch met de gerechten die u ook bij een diner gewend bent. 

 

De eerste lunch zal worden geserveerd in het Beachhouse bij Beach Club Tien,  

Boulevard de Favauge 10, 2042 TV Zandvoort (rechts naast de trap van de rotonde).  

 

Wanneer:  woensdag 23 en donderdag 24 maart  

Hoe laat:  U bent welkom vanaf 12.30 uur 

  om 13.00 uur wordt het eten geserveerd 

Kosten: € 17,50 per persoon exclusief consumpties 

 

Het keuzemenu: 

voorgerecht; Pomodorisoep (een romige tomatensoep met crème fraîche en basilicum olie) 

of 

 Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas 

hoofdgerecht; Gepaneerde schnitzel met champignonroomsaus of 

 Zalmfilet (verse zalmmoot) 

                              de hoofdgerechten worden geserveerd met groenten en patat 

nagerecht; 3 bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus of 

                              3 bolletjes chocolade-ijs met vanillesaus 

 

Er is dus keuze genoeg.  

 

U kunt zich vanaf dinsdag 1 maart aanmelden bij John Lemmens op telefoonnummer  

06 23 78 52 83 of per e-mail uiteten@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vermeld bij uw aanmelding duidelijk uw gegevens. 

Graag ook bij uw aanmelding doorgeven wat u wilt eten. 

 

P.S. Heeft u moeite om naar beneden te lopen met of uw rollator of gewoon lopend, laat het mij 

dan vooraf even weten, we pikken u dan boven bij viskar van Boudewijn op. 

 

Aanmelden kan tot en met 15 maart, maar vol is vol dus geef het op tijd aan mij door. 

Ik kijk uit naar uw komst 

 

John Lemmens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uiteten@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 

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. 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

 

Mevrouw N. Singerling, mevrouw S. ten Cate – Kerkman,  

mevrouw C. Kerkman – Schuiten. 

 

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 

Woensdag 23 maart  Uit eten Beachclub Tien Aanvang eten 13.00 uur  

Donderdag 24 maart Uit eten Beachclub Tien Aanvang eten 13.00 uur 

Donderdag 31 maart Museumbezoek Hoorn Vertrek trein 09.20 Station NS 

Donderdag 7 april Dagtocht “Rondje Zeeland” Vertrektijden zie pagina 6 

Dinsdag 12 april Middag in Griekse sfeer Meer informatie nieuwsbrief april 

Dinsdag 26 april Algemene Ledenvergadering Aanvang 14.00 uur De Krocht 

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

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Museumbezoek aan het West Fries Museum in Hoorn 

 

Op donderdag 31 maart willen we dit schitterende museum gaan 

bezoeken en ons laten onderdompelen in het leven van de gouden 

eeuw. Behalve het prachtige historische pand zijn er in het museum 

25 ingerichte stijlkamers met schilderkunst, porselein en zilverwerk.  

Op de website van het West Fries Museum draait een interessante film 

over het leven in Hoorn tijdens de Gouden Eeuw. 

De entree is voor 65+ € 8,50.  

Museumkaart en Vriendenloterij VIP kaart Gratis. 

 

We vertrekken met de trein om 09.20 vanaf het station Zandvoort. 

Aankomst Amsterdam Sloterdijk om 09.45 uur op spoor 8. 

Hier overstappen naar spoor 3 richting Hoorn vertrek 09.55 uur. 

Aankomst Hoorn 10.22 uur. Daar is vast wel ergens koffie te krijgen.  

Van het station naar het museum is ongeveer 10 minuten lopen.  

In het museum is geen lift aanwezig.  

 

Gaat u weer gezellig Mee? Wilt u zich dan liefst per e-mail opgeven 

penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Lukt dat niet dan telefonisch: 06 46 07 57 30. 

 

Groeten, Jan Wassenaar 

 

 

 

 

 

Bericht van de gemeente Zandvoort 

 

Heeft u kosten gemaakt door ziekte of handicap? Misschien krijgt u geld terug van de 

gemeente! Vraag nu de Tegemoetkoming bij ziekte en handicap 2021 aan!   

 

Wettelijk eigen risico 

U kunt een gedeelte van uw wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering over 2021 

terugvragen. Het wettelijk eigen risico was in 2021 € 385,=. Van dit bedrag betaalt u de eerste 

€ 100,= zelf, van het bedrag wat overblijft kunt u negentig procent terugvragen. Lees de 

voorwaarden op  de website (www.zandvoort.nl) en vul het aanvraagformulier in. 

 

Eigen bijdrage Wmo  

Maakt u gebruik van een Wmo voorziening (een traplift, huishoudelijke ondersteuning, vervoer) 

dan betaalt u hiervoor elke maand een eigen bijdrage. De gemeente betaalt u negentig procent 

van dit bedrag terug. Lees de voorwaarden op de website (www.zandvoort.nl/eigenrisico)  en 

vul het aanvraagformulier in. 

 

De Gemeentelijke zorgpolis 

De Gemeentelijke zorgpolis verzekert het wettelijk eigen risico van € 385,= én heeft een 

uitgebreid pakket. Deze voordelige zorgverzekering is voor inwoners met een ZandvoortPas. 

Vanaf november 2022 kunt u overstappen. Lees dan goed of u in aanmerking komt voor deze 

verzekering. We houden u natuurlijk op de hoogte. 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl en zoek op ziektekosten 

 

 

 
 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.zandvoort.nl/eigenrisico
http://www.zandvoort.nl/eigenrisico
http://www.zandvoort.nl/
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Dagtocht donderdag 7 april 2022 “RONDJE ZEELAND” 

   met Brouwer Tours 

 

Na de gebruikelijke ophaalroute vertrekken we naar restaurant Grevelingen 

waar we rond 11.00 uur aankomen. Hier houden we een half uurtje pauze voor 

1 kopje koffie of thee met een gebakje. 

Om 11.30 uur vertrekken we voor een rondrit via Zierikzee en Serooskerke 

richting Renesse. In Renesse krijgt u ruim de tijd om rond te kijken, terrasje te 

pakken of te lunchen (dit is voor eigen rekening). U kunt ook een 

lunchpakketje van huis meenemen en dit op een bankje nuttigen als het weer 

dat toe laat. Om 14.30 uur stappen we weer in de bus en vertrekken we om 

via Stellendam naar het diner adres de Gouden Leeuw in Ter Heijden te rijden 

waar u een 3-gangen verrassingsmenu krijgt. (excl. drankjes) Een vegetarisch 

menu is mogelijk mits u dit gelijktijdig opgeeft bij uw aanmelding. 

Om 18.00 uur vertrekken we huiswaarts en hopen rond de klok van half 8 

weer thuis te zijn. 

 

De prijs voor deze dagtocht is € 46,= per persoon incl. vervoer per luxe 

touringcar, 1x koffie/thee met gebak en een 3-gangen diner. 

 

Het bedrag dat uiterlijk op 20 maart in ons bezit moet zijn kunt u overmaken op 

IBAN rekeningnummer  NL34 ABNA 0414 6188 82 tnv seniorenver zandvoort  

(naam van de vereniging zonder hoofdletters en zonder punt weergeven) 

Annuleren kan tot 23 maart 2022, daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd. 

 

Wij houden ons aan de geldende corona maatregelen, het dragen van een mondkapje blijft 

verplicht in de bus. Wij raden u aan uw QR code of het corona toegangsbewijs mee te nemen. 

Op 15 maart beoordeelt het kabinet de dan nog geldende maatregelen. In onze nieuwsbrief van 

april zullen wij u op de hoogte brengen waar u op 7 april rekening mee moet houden.  

 

U kunt zich aanmelden op donderdag 3 maart van 13.00 tot 15.00 uur.  

(éénmalig gewijzigde tijd) 

Bij opgave vermelden uw naam, tel.nr ook het tel.nr van de achterblijvers en uw opstapkeuze. 

Zorg ervoor dat er niet dubbel wordt opgegeven via telefoon en/of mail. 

Via de telefoon bij Tilly: 023-5716265 (in geval antwoordapparaat aan staat duidelijk spreken) 

Via de mail bij Frény: dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Ophaalroute donderdag 7 april 2022  

 

HIK   8.30 uur 

AGATHA 8.35 uur 

STATION 8.40 uur 

VOMAR 8.50 uur 

SHELL  8.55 uur      

BODAAN 9.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Noteer alvast in uw agenda 

 

Dinsdag 12 april willen wij een middag in Griekse sfeer organiseren.  

Wij zijn nu nog bezig de puntjes op de i te zetten, de nieuwsbrief voor 

april wordt tussen 1 en 4 april bij u bezorgd, daarna kunt u zich tot  

8 april aanmelden.   

 

Onze Algemene Ledenvergadering staat in de planning voor dinsdag 26 april in  

Theater De Krocht, aanvang 14.00 uur. In onze volgende nieuwsbrief kunt u de agenda voor 

deze ALV vinden. 

 

Op dinsdag 17 mei wordt er een bijzonder uitje georganiseerd, wij zijn alvast aan het duimen 

voor mooi weer.  

 

Zegt het voort …… 

 

 

 

 

 

Boekentips uit de bibliotheek  
 

 

Colleen Hoover 

Layla 

Na een aanval met ernstige gevolgen hebben Leeds en Layla het moeilijk hun 

relatie weer op te pakken. Ze gaan daarom terug naar de plek waar ze elkaar 

ontmoetten, een leegstaande B&B. Daar hopen ze hun relatie nieuw leven in 

te kunnen blazen, maar er gebeuren vreemde dingen en Leeds komt in 

contact met de geest Willow. 

Een originele, romantische roman die zich afspeelt in een paranormale 

wereld. 

 

 

Stina Jackson 

De laatste sneeuw 

In een afgelegen dorp in het noorden van Zweden wordt het lijk van een oude 

vrek aangetroffen op een andere plek dan waar hij vermoord is. Lisa Jackson 

weet prachtig de naargeestige sfeer neer te zetten die in het dorp hangt en 

onder je huid kruipt. Een echte pageturner. 

 

 

 

 

 

Karen Swan 

Het winterse avontuur 

Lee is een voormalig oorlogsfotograaf en woont met haar vijfjarige zoontje in 

Amsterdam. Als ze een mysterieus briefje in een boek in haar fietsmandje 

vindt, verandert haar rustige leventje. Op het briefje staat met grote letters 

HELP. Wie heeft dit boek met briefje in haar fietsmand gestopt en waarom? 

Was het wel voor haar bedoeld?  

Een heerlijk boek om tijdens koude dagen te lezen. 
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Nieuws uit het Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Een kaartje leggen 

Elke woensdag kunt u in De Blauwe Tram aanschuiven en een kaartje leggen. 

Kom gewoon eens binnenlopen en doe mee ! 

Kosten € 2,50 incl. koffie of thee met wat lekkers. 

Elke woensdag tussen 13.00 uur en 15.30 uur. Grote zaal van De Blauwe Tram. 

 

Man en Fit 

Laagdrempelig werken aan uw gezondheid met andere mannen op woensdag van 09.00 uur tot 

10.30 uur. Wij starten bij genoeg aanmeldingen. 

Met de ZandvoortPas zijn de kosten € 7,50 per maand, zonder ZandvoortPas € 15,= per 

maand. Locatie Pluspunt Zandvoort Noord. 

 

Breinplein 

Een nieuwe naam voor Alzheimer Trefpunt “Nieuwe stijl” Zandvoort. 

Elke 2e dinsdag van de maand organiseren de zorg- en welzijnswerkers samen met Alzheimer 

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

bezoekers positief gestemd met goede informatie naar huis gaan. 

8 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur. Genieten van het leven met behulp van Kunst. Mooie 

ervaringen helpen de geest langer gezond te houden. Wat zijn de mogelijkheden ? 

Locatie Het Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1 Zandvoort. 

Deelname is gratis, aanmelden is fijn maar niet noodzakelijk en kan via 023 30 40 700. 

De Belbus kan gereserveerd worden via 023 571 73 73. 

 

  

 

Nieuws uit het Juttershart 

 

De wereld gaat weer stapje voor stapje open en we zijn blij dat 

Kennemerhart Oppeppers Juttershart haar deuren ook weer wagenwijd 

open mag zetten voor nieuwe bezoekers. 

Onder de noemer “Kom binnen” staan er voor de maandagen en de 

vrijdagen nieuwe activiteiten op de planning. U bent van harte welkom voor een vrijblijvende 

kennismaking. Dat kan eenvoudig door te bellen naar 06 43 39 44 65. 

 

In gesprek met… Even luisteren naar… op vrijdag 11 maart tussen 13.30 en 15.00 uur. 

Kom gezellig binnen, er is verse koffie en thee. Vervolgens gaan we samen met een deskundige 

in gesprek over actuele onderwerpen en luisteren we naar verschillende stromingen muziek. 

 

Kunst zie je samen… Er is altijd iets te vinden… op vrijdag 18 maart tussen 13.30 en 15.00 uur. 

Kunst verrast, verrijkt en verbindt. We kijken samen naar geselecteerde kunstwerken. 

Kunstkennis is niet nodig. U wordt meegenomen in de kunst van het kijken, volgens VTS (Visual 

Thinking Strategies) methode.  

Nieuwsgierig ? op vrijdag 4 en 18 maart tussen 13.30 en 15.00 uur. Graag vooraf aanmelden. 

 

Zwandelen 

Samen op pad door Zandvoort om met grijpstokken het zwerfafval dat we tegenkomen te 

verwijderen. We sluiten af met een kop heerlijke “Jutterssoep”. De lengte van de wandeling en 

het tempo stemmen we af zodat iedereen kan meelopen. Maandag 7 maart aanvang 10.30 uur. 

 

Kennemerhart Oppeppers Juttershart 

Burgemeester Nawijnlaan 102 A 

2042 PZ Zandvoort 

Telefoonnummer 06 43 39 44 65 

Kennemerhart.nl/dagbesteding 

 


