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   Nieuwsbrief  

   Mei 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

        Beste leden, 

 

 Ik weet niet of het u al is opgevallen in het dorp maar op diverse in het oog  

springende abri’s staat ons voorblad groots in het zicht. Dit moet dus voor een 

ieder opvallen. 

Deze abri’s vallen ook zeker op bij niet leden, sinds de posters in de abri’s hangen 

zijn er al diverse mensen lid geworden. Elders in onze nieuwsbrief heten wij deze 

nieuwe leden welkom. 

 

Wij zijn de laatste tijd goed bezig geweest met het organiseren van zoveel 

mogelijk activiteiten, die zeer goed worden bezocht en waarvoor diverse 

dankbetuigingen worden ontvangen. De eerste dagtocht was een behoorlijk 

stormachtig bezoek aan de provincie Zeeland. 

Wat mij wel van het hart moet is het volgende. Voor deelname aan verschillende 

activiteiten en evenementen dient u zich vooraf aan te melden. 

Het is inmiddels al verschillende keren voorgekomen dat er leden zonder opgave 

van reden en zonder afmelding wegblijven. Dit is voor ons erg vervelend en 

brengt ook kosten met zich mee. Wij weten nu nog niet hoe wij dit kunnen 

oplossen maar wellicht zullen wij in de toekomst moeten overgaan tot een 

vooruitbetaling bij diverse activiteiten. Ik hoop niet dat wij deze maatregel 

standaard moeten gaan invoeren. 

 

Onze nieuwsbrief is weer goed gevuld. Houd de nieuwsbrief bij de hand dan mist 

u niets. 

 

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 13:00 tot circa 16:30 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 is helaas in DSVZ verband nog niet mogelijk 

Op maandag vanaf 10:00 uur in het zwembad van CenterParcs 

Zandvoort.   

 

 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 CenterParcs 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 2022: maandag 30 mei 2022. 

De nieuwsbrief februari 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 10 en maandag  

13 juni 2022 

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

 

Feestelijk nieuws, alweer heeft één van onze leden een  

Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dinsdagochtend 26 april was ons  

lid Ed Fransen naar het raadhuis gelokt. Uit handen van burgemeester  

David Moolenburgh heeft hij de versierselen ontvangen en is benoemd tot  

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Ed was voorzitter van de Protestantse Jeugdvereniging “De Vliegende 

Schotel”. Hij richtte daar een eigen toneelclub en een operetteafdeling op. 

Tevens was hij voorzitter, regisseur en schrijver bij Toneelvereniging Wim 

Hildering. Hij gaf toneelles en verzorgde het decor. Ed was ook jarenlang 

regisseur van het Sinterklaastoneel dat jaarlijks een voorstelling opvoert 

voor de Zandvoortse basisscholen. Tot op heden is hij regisseur bij de 

Zandvoortse Folklore vereniging “De Wurf”. Onze vereniging heeft Ed met 

een attentie gefeliciteerd met zijn Koninklijke onderscheiding. 

 

 

 

 

Drie leden van Verdienste 

 

Tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering) van onze vereniging op dinsdagmiddag  

26 april zijn drie bestuursleden benoemd tot Lid van Verdienste van  

De Seniorenvereniging Zandvoort. Voorzitter Gerard Kuijper, penningmeester  

Jan Wassenaar en ledenadministrateur Els Kuijper zijn aan het eind van de ALV op voorstel van  

één lid en ondersteund door 40 leden benoemd tot Lid van Verdienste van DSVZ.  

Alle drie hebben aan de wieg van DSVZ gestaan en zijn tot op heden binnen het bestuur zeer  

actief voor onze vereniging.  

Onder luid applaus van de aanwezige leden ontvingen zij van ons lid Arjen Molenaar een boeket 

bloemen en uit handen van vice voorzitter Ferko van Ancum een oorkonde. 

Het verslag van de Algemene ledenvergadering volgt in één van onze volgende nieuwsbrieven. 

 

 

 
 

 



 4                                     Jaargang 10, nieuwsbrief 4 

 

 

 

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: 

 

Vrijdag 13 mei Uit eten, buffet in De Krocht Inloop v.a. 17.00 uur 

Zaterdag 14 mei Uit eten, buffet in De Krocht Inloop v.a. 17.00 uur 

Dinsdag 17 mei Dinercruise, extra dagtocht Diverse opstapplaatsen 

Donderdag 19 mei Museumbezoek Haarlem Vertrek 13.00 uur per fiets 

Vrijdag 20 mei De Grote Glimlach Route Zie pagina 8 

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

14 en 15 augustus Openluchtmuseum Arnhem Zia pagina 7 

Cultuurreis 6 t/m 10 

september 
La Douce France Vertrek 6 september 08.00 uur 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

Mevrouw J. de Bont – Schoon, de heer R. Bosschieter, 

mevrouw K.L. Bosschieter – Gottmer,  

mevrouw W.C. Galesloot, de heer M.H. van Gils, 

mevrouw A.K. van Gils – Kanhai, mevrouw I. Groen,  

de heer C.J. Honders, de heer T. van der Horst, 

mevrouw L.C. van der Horst – Jurriaans,  

de heer A.J. van der Knaap en  

mevrouw C.W. de Ridder. 

 

Wij heten deze leden van harte welkom.  
Els Kuijper, ledenadministrateur. 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Stadswandelingen 

 

Sinds corona ligt onze activiteit stadswandelingen stil. Wij zijn op zoek naar iemand die deze 

activiteit nieuw leven wil inblazen. De stadswandelingen vinden doorgaans één keer per maand 

tussen april en september plaats.  

 

U maakt een keuze in welke stad u een 

wandeling wilt maken en neemt voor 

zover mogelijk hiervoor contact op met 

een stadsgids om te bespreken wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

Hierna kijkt u hoe deze stad met het 

openbaar vervoer te bereiken is. 

Vervolgens levert u alle informatie aan 

bij de redactie van de nieuwsbrief en 

wij plaatsen alle informatie.  

Lijkt het u leuk om deze activiteit weer 

op te starten neem dan contact op met voorzitter Gerard Kuijper, telefonisch op 023 571 82 05 

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur, bij afwezigheid staat er een 

antwoordapparaat aan. e-mail; voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Zwemmen 

 

De activiteit zwemmen is helaas nog steeds niet mogelijk onder de DSVZ vlag. 

Er zijn al enige tijd gesprekken gaande tussen CenterParcs en de gemeente Zandvoort. 

Wij worden door de gemeente Zandvoort op de hoogte gehouden van het verloop van deze 

gesprekken. De gesprekken verlopen nogal stroef en zijn door corona al meerdere keren 

verplaatst. Wij mogen niet deelnemen aan deze gesprekken.  

Er is één groep die 4 x per week tussen 08.00 uur en 09.00 uur ’s morgens baantjes zwemt in 

het zwembad van CenterParcs. Er is ons aangeboden om te participeren in deze groep.  

Echter het bestuur heeft besloten dit niet te doen. Er is tijdens deze uren géén toezicht en wij 

moeten er niet aan denken dat er iets zal gebeuren.  

Ondertussen kunt u voor het normale tarief van € 17,= per persoon een dagkaart voor het 

Aqua Mundo (het zwembad van CenterParcs) kopen. Ter vergelijking; in zwembad Groenendaal 

in Heemstede kunt u meerdere keren per week banen zwemmen voor € 6,= per persoon.  

Ouderen moeten meer kunnen bewegen en zwemmen is heel goed voor onze doelgroep.  

Wij hopen dat er binnenkort een nieuwe wethouder in Zandvoort zal komen die wellicht een 

lans kan breken voor onze vereniging. Ondertussen houden wij hoop. 

 

Bestuur De Seniorenvereniging Zandvoort 

  

Rookmelders verplicht in iedere woning vanaf 1 juli 2022 

 

In onze nieuwsbrief van november 2021 hebben wij er al aandacht aan besteed.  

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen.  

Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor 

bestaande bouw gelden. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook.  

Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van levens. 

 

Alle bouwlagen van een woning dienen te zijn voorzien van een rookmelder. Ook besloten  

ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt moeten voorzien zijn van een rookmelder. 

Wij raden u aan om een rookmelder met een levensduur van 10 jaar te nemen, dus niet een 

rookmelder waarvan de batterij na een jaar vervangen moet worden. Ook zijn er slimme 

rookmelders, deze geven ook een signaal aan een mobiele telefoon.  

Handig als u niet thuis bent.   

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Verslag rondje Zeeland, dagtocht donderdag 7 april 2022 

 

De dag begon onstuimig met storm en regen, ook werden er winterse buien verwacht, maar 

zodra we in de bus stapten klaarde het op. 

Zoals Peter van Brouwer Tours altijd zegt....met Peter wordt het “weer” beter. 

En dat gebeurde ook, de hele dag geen druppel regen meer gehad en af en toe een flauw 

zonnetje. 

 

Aan het Grevelingenmeer stond de koffie met gesorteerd gebak al klaar. Dat lieten wij ons 

smaken, sommigen lustten er wel 2. 

 

Peter had een mooie rondtour door Zeeland voor ons 

uitgezocht en Ria (de echtgenote van Peter) vertelde over 

alle bezienswaardigheden die we onderweg tegenkwamen. 

Zo reden we langs de mosselbanken in het 

Grevelingenmeer, leuk gezicht al die blauwe tonnen in het 

water, daaronder hingen de hangmosselen.  

De route voerde verder via het Watersnoodmuseum en het 

werkeiland Neeltje Jans en we gingen met windkracht 8 

over de 5 km lange Zeelandbrug met zijn 54 pijlers, enige 

turbulentie was wel te voelen. 

 

Via Zierikzee op naar Renesse waar we vrije tijd hadden om in dit kleine dorp rond te kijken. 

Voorheen was dit een geliefd feest- en vakantiedorp voor de jeugd maar nu is het een wat 

gemoedelijker dorp geworden voor het hele gezin zo heb ik mij laten vertellen door één van de 

uitbaters van de vele terrassen. Gelukkig was het nog niet zo druk in het dorpje en konden we 

lekker neuzen in de gezellige boetiekjes en wat ronddolen langs de leuke kleine huisjes. 

De meesten zochten echter een restaurantje voor de lunch. 

 

Om 15.00 uur reden we Renesse uit om via een mooie route Zeeland te verlaten op weg naar 

Brabant. Bij restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden stonden de tafels mooi gedekt voor ons 

gezelschap. Het menu met soep vooraf, kipfilet met een heerlijke kerrie-ananassaus,  

2 groentes, frites, sla en natuurlijk appelmoes smaakte prima. Ter afsluiting nog een ijsje en de 

dag was compleet. 

We namen afscheid van het vriendelijke personeel en keerden om 18.30 uur huiswaarts. 

Vanwege de drukte op de weg koos Peter voor een alternatieve route via Wassenaar en de 

bollenstreek die inmiddels mooie kleuren vertoonden. 

Onze eerstvolgende reguliere dagtocht is op donderdag 7 juli 2022. 

 

Allen bedankt voor jullie gezelschap op deze eerste (geslaagde) dagtocht van 2022. 

 

Frény. 
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Verslag Griekse middag dinsdag 12 april  

 

Op dinsdagmiddag 12 april genoten bijna 100 leden van onze Griekse middag in  

De Krocht. De zaal en de tafels waren versierd in de Griekse kleuren en met 

Griekse vlaggen, alles in blauw en wit.  

 

Na een kopje koffie of thee 

verwelkomde onze voorzitter  

Gerard Kuijper, in een Griekse 

outfit de aanwezigen. 

 

De dansgroep Morias uit 

Amsterdam gaf in Griekse 

kleding een eerste voorstelling. 

Hierna werd de tomatensoep 

geserveerd.  

 

 

Na de soep kwam de dansgroep voor een tweede 

keer de zaal in en al snel ging een deel van de 

aanwezige leden ook met de voetjes van de vloer. 

Na een lekker bordje gyros of Griekse kip met friet 

werd er nog één keer met veel leden samen 

gedanst. 

Na het Griekse toetje waar Theo Smit een geheel 

eigen draai aan had gegeven was de middag alweer 

voorbij en ging iedereen vrolijk naar huis. 

 

 

 

 

 

 

Verslag uit eten bij Beachclub Tien 

 

Het uit eten is weer begonnen. Na twee jaar was het in maart 

eindelijk weer mogelijk samen uit eten te gaan.  Door het overlijden 

van Ans en het verhuizen van Jopie naar Friesland heb ik het stokje 

van hen overgenomen.  

Wat er gebeurde deed mij heel goed, ongelooflijk leuke reacties bij 

de eerste telefoontjes en of mailtjes. 

Chris Kuin de chef kok van Beach Club 10 had weer een heerlijk 

menu samengesteld waaruit onze leden konden kiezen. 
 

Over de twee dagen waren er ruim 100 leden die zich aangemeld 

hadden en de complimenten over de service maar ook over de sfeer in het restaurant waren fijn 

om te horen. 

We waren weer samen en ook Bas en Beaudine van Beach Club 10 waren aanwezig om onze 

gasten welkom te heten. Lieve mensen de start was heel fijn om mee te maken. 

 

John Lemmens  
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Fietsen 

 

Nu de temperaturen weer oplopen is de belangstelling voor het fietsen ook weer groeiende.  

Op 26 maart werd de fietstocht naar de kleurrijke bollenstreek ondernomen (zie foto) en werd 

in het centrum van Noordwijkerhout op een terras van een welverdiende traktatie genoten. 

Terug in Zandvoort bleek er in totaal 

37 km gefietst te zijn.  

 

Eerdere ritten leidden onder andere 

naar Vijfhuizen (32 km) en de 

Molenplas (26 km).  

Wegens te slechte 

weersomstandigheden werd één 

zaterdag de fietstocht afgelast.  

 

Tijdens alle fietstochten werd er 

gepauzeerd en van een drankje 

genoten. 

 

Ook meefietsen?  

We vertrekken iedere tweede en 

vierde zaterdag van de maand  

 

strikt om 13.00 uur bij de ingang van CenterParks aan de Vondellaan.  

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Cilia van Weerdt, telefoon 023 571 70 30. 

 

 

Giften 

 

Alle leden die in 2022 zijn vrijgesteld voor het betalen van de contributie zijn vrij om een 

donatie aan onze vereniging te doen. Nog steeds ontvangen wij wekelijks giften.  

Wij willen iedereen hier heel hartelijk voor bedanken. 

 

Bestuur De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging in uw gegevens ? 

 

Gaat u verhuizen ? Heeft u een nieuw telefoonnummer of een nieuw e-mail adres ? Geef dit 

door aan de ledenadministratie. Het komt regelmatig voor dat onze bezorgers een lege woning 

aantreffen en wij een zoektocht naar uw nieuwe adres moeten houden. 

Uw gegevens kunt u doorgeven aan Els Kuijper, zij is bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur op 

telefoonnummer 023 571 82 05 of per e-mail; 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

 

 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Museumbezoek op donderdag 19 mei  

 

Op donderdag 19 mei brengen wij een bezoek aan het museum Huis Barnaart op de  

Nieuwe Gracht 7 in Haarlem. Dit unieke gebouw is nu als museum te bezoeken. Gebouwd van 

1804 tot 1808 in opdracht van de toen 22 jarige W.P. Barnaart. Rijk geworden in de 

textielhandel.  Een man met visie.  

Hij heeft onder andere zich sterk gemaakt voor de 

aanleg van de Zandvoortselaan. De Amsterdamse 

Waterleidingduinen waren voor een groot deel in 

zijn bezit en zijn verkocht om voor Amsterdam 

een waterleiding bedrijf te starten.  

Zijn unieke grote huis echt een pareltje in 

Haarlem is gelukkig bewaard gebleven.  

De inrichting is nog steeds zoals 200 jaar geleden. 

 

Omdat het museum nog geen jaar bestaat is de 

museumjaarkaart niet geldig.  

De toegang is € 8,= inclusief koffie met een 

koekje geserveerd in een schitterende kamer. 

Vriendenloterij VIP-Kaart gratis met één 

introducee ook gratis. 

Op donderdag is het museum vanaf 13.00 uur 

geopend. 

 

Omdat het enorme huis nog in oorspronkelijke 

staat verkeert is er geen lift aanwezig. De familie woonde daar met 11 kinderen en 11 

bediendes waarvan er 8 intern woonden. Ik stel voor om bij goed weer met de fiets naar 

Haarlem te gaan. Vertrek om 13.00 uur buiten voor de receptie van CenterParcs.  

Per kamer mogen in het museum maximaal 6 personen. Er is een interessante gratis audio 

tour. Ik heb opgegeven dat we met een groep van ca. 20 personen komen vanaf 14.00 uur. 

Hierdoor zal er een oplossing bedacht worden met spreiding over de kamers en de tuin .  

Het museum ligt aan de zuidzijde van de Nieuwe Gracht tussen de Jansweg en de Kruisstraat.  

Met bus 81 of per trein is het niet ver lopen vanaf het station Haarlem. 

Als er meer aanmeldingen dan 20 personen komen dan wordt de tweede groep om 15.00 uur 

verwacht en regelen we fietstocht voor deze groep met vertrek van 14.00 uur uit Zandvoort. 

Wilt u mee dan graag een berichtje liefst per e-mail; 

penningmeester@ seniorenvereniging-zandvoort.nl of als het niet anders kan  

telefonisch 06 46 07 5 730. 

 

Groeten, 

Jan Wassenaar 

 

Het Nederlands openlucht museum in Arnhem 

 

Is er interesse om dit museum te bezoeken? Ik heb een idee om op 

zondag 14 augustus met de trein naar Arnhem te gaan, daar gezellig 

te eten en te overnachten in een hotel. Maandag 15 augustus naar het Openlucht museum te 

gaan, daar een gezamenlijke lunch te regelen en daarna naar Zandvoort terug te reizen. 

Toegang museum is € 19,50. Museumjaarkaart en Vriendenloterij VIP-Kaart gratis. 

 

Als er interesse is dan graag een e-mail. Het verplicht u tot niets, maar dan heb ik enig idee 

hoeveel mensen er eventueel mee gaan om een leuke prijs voor de hotel overnachting te 

regelen. E-mail; penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch  

06 46 07 57 30 Ik ben benieuwd! 

 

Groeten, 

Jan Wassenaar 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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De grote glimlach route 

 

Op vrijdag 20 mei kunt tussen 13.00 en 16.00 uur snuffelen, kijken en meedoen bij: 

De Zandstroom, De Bibliotheek, Juttershart, De Ruilwinkel en De Blauwe Tram 

Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. 

Om 16.00 uur is het slotfeest op het plein voor De Blauwe Tram met een hapje, drankje en 

muziek. Dit slotfeest wordt door burgemeester David Moolenburgh geopend. 

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen. Op elke locatie kunt u een stempelkaart invullen, bij 

inlevering van deze kaart ontvangt u bij het slotfeest 2 consumpties en een hapje. 

 

De Belbus brengt en haalt u tussen 12.00 en 18.00 uur gratis naar De Zandstroom, 

De Bibliotheek, Juttershart en De Blauwe Tram, wel graag vooraf reserveren op 

telefoonnummer 023 571 73 73. Tussen de locaties rijdt een bus van Kennemerhart de hele 

middag rond waarbij u gratis op en af kan stappen. 

 

De Blauwe Tram (Louis Davidscarré 1) 

Proeven en ontmoeten bij Pluspunt in De Blauwe Tram; 

13.00 – 13.30 uur Dans met Anita Daane, 13.45 – 14.15 uur Muziek Luisteren, Grote zaal. 

13.00 – 14.15 uur Workshop “Ontspannen voor mantelzorgers”, Boven zaal. 

14.30 – 15.45 uur Poëzie met Theo Chin Sue in de Bibliotheek. 

                           Ook wij doen mee ! 

14.30 – 15.45 uur Biljarten en klaverjassen met De Seniorenvereniging Zandvoort in de 

                           Grote zaal. 

                           Proeven van schilderen met kunstenaar Billy in de Grote zaal. 

                           Fiets – labyrinth in de Grote zaal. 

14.30 – 15.45 uur Actieve workshop dementie vriendelijke samenleving. Aanmelden vooraf is  

                           prettig maar niet noodzakelijk op telefoonnummer 023 30 40 700.    

De Zandstroom (Thorbeckestraat 13) 

13.00 – 15.30 uur De club van de glimlach rolt speciaal voor u de rode loper uit ! 

Kom de sfeer proeven. De Zandstroom werkt al bijna 10 jaar zonder       

protocollen en hokjes intensief samen met kunstenaars, muzikanten, 

dansers, vertellers, dichters en andere improviserende, leuke en losse 

creatieve geesten. 

Tijdens deze open-middag komen alle zintuigen aan bod. 

Juttershart (Burgemeester Nawijnlaan 102 A) 

13.00 – 15.30 uur Wij zijn een fijne ontmoetingsplek bekend om zijn gezellige losse en sociale  

                           sfeer. Wij zijn er voor nog vitale ouderen met een bepaalde vorm van  

                           kwetsbaarheid zoals dementie of parkinson. Wij zijn getraind in het creëren  

                           van een veilige groepssfeer waarin iedereen zich welkom, veilig en gehoord  

                           voelt. Een sfeer waarin onderling contact ook wordt gestimuleerd. 

                           U kunt actief meedoen met 2 workshops: 

                           Het schilderen van een “Blije Kei”  

                           “Kunst zie je samen, er is altijd iets te vinden”. 

Ruilwinkel van Sinkel (Haltestraat 17 A) 

13.00 – 15.45 uur Kom een kopje thee drinken in deze gezellige Winkel van Sinkel. Hier vindt u 

                           altijd wel iets van uw gading. Niets te ruilen ? Geen probleem, alles is tegen  

                           een klein prijsje te koop. U bent van harte welkom ! 

De Grote Glimlach route slotfeest  

16.00 – 18.00 uur Louis Davids Carré plein voor De Blauwe Tram.  

                           Deelnemers kunnen hier de stempelkaart inleveren en krijgen muntjes voor 

                           een hapje en een drankje.  

 

    Iedereen is welkom.  
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Uit eten bij La Fontanella 

 

Op 20 en 21 april kon je dineren bij restaurant La Fontanella in de Haltestraat.  

Als gewoonlijk kon je weer kiezen uit twee smakelijke menu’s.  

Binnen was één lange tafel feestelijk gedekt. Beide avonden was het 

restaurant goed gevuld. 

 

Al wachtend op de entrees was het een gezellig geroezemoes.  

Wel jammer dat de Panzerotti (gevulde pasta) pas kwam toen degenen 

die het stoofpotje (Spezzatino) hadden gekozen het al bijna op hadden.  

Maar vanwege het mooie weer zat het terras ook vol, zeker woensdag. 

En het is natuurlijk moeilijk om ruim 100 personen tegelijkertijd  

te bedienen. 

Het is een geweldig initiatief om in deze dure tijd voor € 17,50 een driegangen menu te krijgen. 

Bovendien ontmoet je soms oude kennissen. Heel gezellig ! 

En op 13 en 14 mei is er in een koud buffet met warme soep vooraf in theater De Krocht. 

Tot ziens in mei ! 

 

Ria  

 

 

Boekentips uit de bibliotheek  

 

Colson Whitehead 

Harlem Shuffle 

Hoofdpersoon Ray Carney heeft een meubelzaak en probeert, in tegenstelling 

tot zijn familie, een eerlijk zakenman te zijn. De zaken gaan echter niet zo 

goed als gewenst. Dan vraagt zijn neef Freddy hem om spullen te gaan 

verkopen die "van de vrachtwagen zijn gevallen". Maar eenmaal in zee 

gegaan met neef Freddy, wordt Ray steeds meer meegesleurd in een 

criminele wereld. Want, tegen familie zeg je geen nee. Een prachtig boek over 

het verschil tussen arm en rijk, zwart en wit en proberen op het rechte pad te 

blijven in het Harlem van begin jaren zestig.  

 

 

Elina Backman 

Als de koning sterft 

De jonge Seena hoort van haar tante over een onopgeloste moord uit 1989 in 

Finland en besluit op onderzoek te gaan. Als in Helsinki meerdere moorden 

worden gepleegd, vermoedt de politie dat het te maken heeft met de 

onopgeloste moord uit 1989. Omdat Seena al ver in haar onderzoek is, gaat 

ze samenwerken met de politie. 

Een goed opgebouwde en zeer spannende thriller. 

 

 

 

Meryl Wilsner 

Heb je het al gehoord ? 

Als tv-producente Jo op de rode loper wordt gefotografeerd met haar 

assistente Emma, denkt de roddelpers dat zij een stel zijn. Jo weigert 

uitspraken te doen over haar privéleven en de geruchten blijven hardnekkig 

de ronde doen. Vooral Emma heeft het er erg moeilijk mee. Ondertussen 

wordt de band tussen Jo en Emma steeds sterker en hechter. 

Een mooi en eigentijds liefdesverhaal. 
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Het Sociaal Wijkteam is weer gestart met inloopspreekuren. Hieronder kunt u de tijden lezen. 

Het Sociaal Wijkteam is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar 

op telefoonnummer 023 574 04 50. Leden van het Sociaal Wijkteam komen ook graag op 

huisbezoek als dat gewenst is. 

 

Formulieren Werkplaats, voor hulp bij het (leren) invullen van formulieren 

 

De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1 (Bibliotheek) 

Maandag 11.30 – 13.30 uur 

 

Pluspunt, Flemingstraat 55 

Woensdag 09.30 – 12.00 uur 

 

Inloopspreekuur voor informatie en advies, 

De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1 

Woensdag 09.00 – 12.00 uur 

 

Pluspunt, Flemingstraat 55 

Vrijdag 09.00 – 12.00 uur 

 

De ZandvoortPas is een persoonsgebonden pas die men kan aanvragen als men een minimum 

inkomen heeft. Op de website van de gemeente Zandvoort staan de inkomensgrenzen en meer 

informatie. Wie een ZandvoortPas heeft kan bijvoorbeeld gratis lid worden van de bibliotheek, 

korting bij diverse organisaties zoals De Seniorenvereniging Zandvoort, kortingen krijgen bij 

bepaalde activiteiten en de ZandvoortPas maakt het gemakkelijker om andere 

minimaregelingen aan te vragen bij de gemeente Zandvoort. Zo komen huishoudens met een 

ZandvoortPas in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Wie hulp nodig heeft bij het 

invullen van het aanvraagformulier kan terecht bij de Formulieren werkplaats van het  

Sociaal Wijkteam. 

      

Mooi geel is niet lelijk 

 

Wat kleurde het mooi geel / blauw in het dorp. Abri’s door het hele dorp. De achterpagina van 

de Zandvoortse Courant voor de ramen. Heel Zandvoort weet inmiddels dat onze vereniging  

10 jaar bestaat. Inmiddels hebben wij bij een aantal leden die de Zandvoortse Courant heel 

mooi voor het raam hebben gehangen een attentie in de brievenbus gedaan. Inmiddels is er 

weer een andere adverteerder in de Abri’s. Het was een heel mooie actie die nu ten einde is 

gekomen.       

                  


