Nieuwsbrief
Juni en juli 2022

Beste leden,
Wat hebben wij een drukke mei maand achter de rug. Even uw geheugen
opfrissen; dodenherdenking, bevrijdingsbingo, het voortreffelijke buffet in
De Krocht, de Dinercruise, museumbezoek in Haarlem, de Grote Glimlach
route gevolgd door de reis naar Willebadessen.
Deze nieuwsbrief is voor de maanden juni en juli. Gooi deze dus niet snel weg.
Dit houdt dus in dat wij al een half jaar in dit jubileumjaar verder zijn.
De wervingsactie (de abri’s en de raam posteractie) zijn zeer geslaagd te
noemen. Er zijn diverse nieuwe leden bijgekomen en wij kruipen langzaam weer
naar de 700 leden. Wat zou het fantastisch zijn als we dit aantal opnieuw behalen
tijdens onze jubileum feestweek.
Wij zijn net terug van onze vijf daagse reis naar Willebadessen in het mooie
Teutoburgerwoud, het verslag kunt u op pagina 10 en 11 van deze nieuwsbrief
lezen. Na een kleine rustpauze gaan wij ons opmaken voor een naar ik hoop
geweldig laatste halfjaar met als hoogtepunt onze jubileum feestweek eind
november 2022.
Zet hem op allemaal.
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 start weer op maandag 5 september
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 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 augustus 2022: maandag 11 juli 2022.
De nieuwsbrief augustus 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 22 en maandag
25 juli 2022
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Verslag jubileum buffet
14 mei 2022. De activiteiten van onze senioren
vereniging hebben weer een super leuke gezellige
prestatie opgeleverd. Onze chef-kok Theo heeft met zijn
medewerkers vele uren gewerkt aan een prachtige
culinaire prestatie, in de vorm van een zeer geslaagd
koud buffet. Het ruime assortiment van de vis- en
vleessalades, welke een lust voor het oog waren, werd
bij het aanzicht ervan begroet met vele oehss... en
ahhhs...
Toen de deelnemers na hun vergaarde persoonlijke koud
buffet, met hun bord weer aan tafel gezeten waren, werd
het daar stil zodat we kunnen zeggen, dat de smaak ervan ruimschoots de verwachtingen overtrof.
Menigeen maakte dan ook een tweede en misschien derde gang naar het buffet (ik heb het niet
bijgehouden).
Immers; Muizende poesjes mauwen niet.
De sfeer in de spiegelzaal werd nog eens extra versterkt door de gezellige
herkenbare live muziek, welke minstens 3 uren, bijna onafgebroken en
met inachtneming van het volume de sfeer nog eens verhoogde.
Het viel ook op, gezien de op het oog geziene gesprekken, hoeveel men
elkaar nog te vertellen had. Al met al een voortreffelijke, gezellig geslaagd
evenement.
Keuken brigade en ook alle verdere medewerkers , HARTELIJK BEDANKT.
(zulke evenementen af en toe, voor herhaling vatbaar.)
Chapeau ! en hoedje af !
Wim D.
Verslag Dinercruise 17 mei
Ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan werd er op
17 mei een dinercruise van Rotterdam naar Gouda
georganiseerd. De aanmelding hiervoor liep storm. Helaas
hebben wij zo’n 15 leden moeten teleurstellen omdat de bus
en boot snel vol waren. Er waren net te weinig aanmeldingen
voor een tweede bus.
’s Morgens met de bus naar Rotterdam waar wij om 10.45 uur
aan boord van Partyschip Jacqueline stapten. Onderweg een bui regen, maar toen wij in Rotterdam
aankwamen begon de zon te schijnen. Wij werden ontvangen met koffie en appeltaart. Om ca.
11.00 uur gingen wij eerst varen in de haven van Rotterdam waar wij veel hebben gezien. Om ca.
13.00 uur werd het eten geserveerd. Vooraf groentesoep,
vervolgens rollade of schnitzel als hoofdgerecht met sla,
groenten en friet, en als afsluiter ijs met slagroom. Drankjes
kon men bestellen, het enige minpuntje deze dag was dat dit
wat traag geserveerd werd. Ondertussen zagen wij veel mooie
en minder mooie boten en huizen de revue passeren. Na de
Nieuwe Maas bevaren te hebben gingen wij richting Gouda over
de Hollandse IJssel. Doordat het stralend weer werd zijn er veel
mensen boven op het dek gaan zitten genieten. Voordat wij in
Gouda aanmeerden kregen wij nog een extra kopje koffie met
wat lekkers. Helaas was de tijd te beperkt om nog een bezoek
aan het centrum van Gouda te brengen. Al met al was het een hele mooie en zonnige dag.
3

Jaargang 10, nieuwsbrief 5

Bestuur
Gerard Kuijper
Ferko van Ancum
Ton van Waarde
Jan Wassenaar
Marijke Petrovic
Els Kuijper
Vacature
Yvonne Janse

Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid /
2e penningmeester
Bestuurslid /
ledenadministratie
Algemeen bestuurslid
Bestuursassistent

e-mail
voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
tweedepenningmeester@seniorenverenigingzandvoort.nl
ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl

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 7 juli
14 en 15 augustus
Cultuurreis 6 t/m 10
september

Dagtocht naar de Geluksexpres
Openluchtmuseum Arnhem

Vertrek vanaf 08.15 uur
Zie nieuwsbrief mei, pag. 7

La Douce France

Vertrek 6 september 08.00 uur

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw P.R.M. Bonsen, mevrouw C.M. Bouvy,
de heer H.M. Dijks, mevrouw V. Dijks – Koolhaas,
mevrouw J. Kalkman, mevrouw P. Koehler,
mevrouw G.M.M. Oord,
mevrouw L.M.G. Peeters – van der Meer,
de heer H. Schuiten, de heer H. Sterk en
mevrouw R. Zonneveld.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Notulen van de algemene ledenvergadering van De Seniorenvereniging Zandvoort op
26 april 2022 in theater De Krocht te Zandvoort
1-Opening en mededelingen door de voorzitter:
a - Om 14.05 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn op dat moment 43
stemgerechtigde leden aanwezig. De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom.
De vorige ledenvergadering is nog niet lang geleden gehouden (26 oktober 2021) en dat is
mogelijk de reden dat de opkomst vandaag wat minder is. Maar hij is blij met de leden die
wel aanwezig zijn. Het is dit jaar een bijzonder jaar wegens het 10-jarig jubileum van onze
vereniging. Dat zal niet onopgemerkt blijven. De billboards in het dorp zijn geel gekleurd
met ons speciale jubileum voorblad van de nieuwsbrief. Ook de achterpagina van de
Zandvoortse Courant werd hiermee opgesierd. En deze publiciteit werkt want er hebben zich
al wat nieuwe leden aangemeld. De voorzitter doet nog een oproep aan de leden om deze
achterpagina thuis aan het raam te plakken. Een 30-tal leden worden met een attentie in de
brievenbus bedankt voor het ophangen van de pagina van de Zandvoortse Courant.
Tenslotte meldt de voorzitter dat het de Koning heeft behaagd om ons lid, Ed Fransen, te
benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.
b - Vervolgens verzoekt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte in acht
te nemen ter nagedachtenis van de 25 leden die in 2021 zijn overleden. Tijdens deze minuut
stilte worden op het scherm op het podium de namen van alle overledenen geprojecteerd.
2–Notulen van de ledenvergadering van 26 oktober 2021:
a – Deze notulen zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van december 2021/januari 2022. Deze
notulen zijn ook terug te vinden op onze website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
b – De vergadering keurt deze notulen ongewijzigd goed.
c – De voorzitter bedankt samensteller voor het opstellen van deze notulen.
3–Ingekomen stukken:
a – De kascommissie boekjaar 2021: Het verslag van de kascontrole d.d. 13 april 2022.
b – Arjen Molenaar: Vier “aanvraagformulieren lid van verdienste”. In totaal zijn de formulieren
door 40 verschillende leden ter ondersteuning van het voorstel ondertekend. Dit voorstel
wordt als extra agendapunt, voordat de rondvraag begint, in behandeling genomen.
c - Er zijn berichten van verhindering ontvangen van: Frény van Eck, Yvonne Verhoeven,
Hetty Kramer Schippers, Mary van Duijn, Inge Wardenier, Eveline Boswinkel,
Truus van der Voort, John en Connie Lemmens.
4–Jaarverslag 2021:
a – Verslag van de secretaris:
Alle leden hebben het jaarverslag van de secretaris in de nieuwsbrief van februari 2022
kunnen lezen. Het verslag is ook terug te vinden op onze website www.seniorenverenigingzandvoort.nl. Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag.
Vervolgens constateert de secretaris onder dankzegging dat de vergadering het verslag
heeft goedgekeurd.
b – Overzicht ledenbestand:
Het ledenbestand van onze vereniging bestond op 1 januari 2021 uit 674 leden;
Per 31 december 2021 stonden er 679 namen op de ledenlijst, onderverdeeld in 503
vrouwelijke en 176 mannelijke leden. 41 leden zijn buiten Zandvoort/Bentveld woonachtig.
Zij ontvangen de nieuwsbrief bij voorkeur digitaal of als een hard-copy, die via vrienden of
familie bezorgd wordt. Geconstateerd wordt dat de gemiddelde leeftijd van ons
ledenbestand omhoog gaat. Het huidig ledental zit weer in de lift. De voorzitter bedankt Els
voor haar intensieve werk in dezen.
c – Wat hebben we gedaan in 2021?:
Met behulp van een PowerPoint presentatie, voor alle aanwezigen zichtbaar op het grote
scherm op het podium, presenteert Ferko van Ancum als volgt de activiteiten in 2021:
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1 – De cultuurreis naar Tirol in augustus;
2 – De geweldige inzet van al onze vrijwilligers in het hele jaar 2021 met een afsluitende
vrijwilligerslunch in december in theater de Krocht;
3 – Het oktoberfeest op 1 en 2 oktober in theater de Krocht, waarvoor ook niet-leden via
een advertentie in de Zandvoortse Courant werden uitgenodigd. Dank zij de inzet van
Jan Hollander konden diverse leden met de door ons gehuurde bus van Kennemerhart
worden opgehaald en weer naar huis worden teruggebracht;
De voorzitter bedankt Ferko voor zijn prima presentatie en de vergadering bedankt Ferko
met een applaus.
5-Financieel verslag boekjaar 2021:
a – Tweede penningmeester Marijke Petrovic presenteert het financieel verslag over het
boekjaar 2021. Tegelijkertijd verschijnen de cijfers op het grote scherm, zodat deze voor
alle aanwezigen duidelijk zichtbaar zijn.
b - De cijfers van de balans 2021 worden doorgenomen en het resultaat blijkt een positief
saldo. De presentatie is dermate duidelijk, dat er geen vragen uit de vergadering komen.
De voorzitter bedankt de penningmeesters voor hun werk.
6–Mededeling kascommissie boekjaar 2021:
a – Mady van den Bergh-Eldering krijgt het woord en meldt dat zij op 13 april 2022 samen met
Ria Vree en in aanwezigheid van penningmeester Jan Wassenaar en tweede penningmeester
Marijke Petrovic de kascontrole heeft uitgevoerd. Er zijn veel vragen gesteld en er is een
suggestie gedaan om de posten wat gemakkelijker terug te kunnen vinden. Zij meldt dat er
veel en goed werk aan de financiële administratie is verricht. Zij heeft besloten om het
voorstel om het bestuur decharge over het boekjaar 2021 te verlenen, te ondertekenen.
Vervolgens leest zij de verklaring van de kascommissie boekjaar 2021 voor:
“Zandvoort, 13 april 2022.
Ondergetekenden verklaren in hun functie als kascontrolecommissie van De
Seniorenvereniging Zandvoort, de financiële administratie over het boekjaar 2021 te hebben
gecontroleerd. Op grond van deze controle zijn zij van oordeel dat alle uitgaven en
inkomsten door bescheiden waren gedekt en in het vermelde saldo aanwezig was. Daarom
adviseren wij om het bestuur te dechargeren voor het over 2021 gevoerde beleid”. Is
getekend door: Mevr. M.M.M. van den Bergh-Eldering en Mevr. M. Vree.
b – Op het verzoek van de voorzitter of de vergadering akkoord gaat met het voorstel van de
kascommissie om het bestuur decharge te verlenen over het in 2021 gevoerde financiële
beleid, reageert de vergadering instemmend met een applaus.
c – De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werk.
7-Bestuursverkiezing;
a – Secretaris Ton van Waarde is aftredend en hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt
zonder tegenkandidaat en met applaus herkozen.
8–Begroting De Seniorenvereniging Zandvoort 2022:
a – Jan Wassenaar presenteert de opgestelde begroting, die ook op het grote scherm op het
podium geprojecteerd wordt. Opvallende zaken benoemt hij, zoals:
-We krijgen geen donatie meer van de Ruusscherstichting. Gezien de huidige banktarieven
kunnen zij geen geld meer voor ons vrijmaken.
-Omdat bij de bloemencadeaubonnen actie, die was toegevoegd bij de nieuwsbrief van
december 2020/januari 2021, niet alle bonnen zijn ingewisseld, is een deel van het bedrag
dat daarvoor gereserveerd was, weer ter beschikking gekomen.
-De huur van het voormalige Rode Kruis gebouw pakt voor ons gunstig uit.
-Er is een bedrag gereserveerd voor de viering van het 10-jarig jubileum.
-De begroting resulteert in een tekort van € 4130,--. Onze algemene reserve is groot
genoeg om dit op te vangen en hoeft niet ieder jaar groter te worden.
b – Tilly Polsma mist in het overzicht een post dagtochten. De te organiseren dagtochten zijn in
principe kostendekkend en daarom niet opgenomen in het overzicht. Afhankelijk van het
aantal deelnemers blijft er soms wat over of is er soms wat tekort. Dat moet elkaar in
6
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balans houden. Tilly vraagt het bestuur wat geld in reserve te houden. In verband met het
jubileum heeft het bestuur besloten om een geldelijke korting te geven op twee speciale
dagtochten.
c – Uit de vergadering komt een voorstel om het voormalige Rode Kruis gebouw een keer goed
te laten schoonmaken en daarna zelf goed bij te houden. De voorzitter antwoordt uitvoerig
over hoe het gebruik van het Rode Kruis gebouw tot stand is gekomen. We moeten het
gebouw delen met het Rode Kruis, de Voedselbank en een paar kunstenaars. Met name het
werk van de kunstenaars veroorzaakt veel stofvorming en dat leidt tot klachten.
De gemeente zou een beheerder aanstellen, maar dat is er nog niet van gekomen. Wel is er
toegezegd om met alle gebruikers in gesprek te gaan. Het is nog wachten op een datum
waarop dat zal plaatsvinden.
d – De verbouwing van de Krocht zal pas in 2023 starten. Onze jubileum activiteiten kunnen dus
eind 2022 in de Krocht plaatsvinden. Als de nieuwbouw van het Huis in de Duinen gereed is,
kunnen we misschien ook daar gebruik maken van het Paviljoen.
e – Nadat er geen vragen meer zijn gaat de vergadering akkoord met de begroting boekjaar
2022.
9–Verkiezing kascommissie boekjaar 2021:
a – Mady van den Bergh-Eldering en Ria Vree stellen zich herkiesbaar voor de kascommissie
boekjaar 2022. De vergadering benoemt de beide dames als zodanig.
b – Liebeth Beelen-Fleers heeft zich herkiesbaar gesteld als reserve lid van de kascommissie
boekjaar 2022. De vergadering benoemt haar als zodanig.
10–Activiteiten om naar uit te kijken:
Wederom via een PowerPoint presentatie vertoont Ferko van Ancum de activiteiten die in 2022
gaan plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden:
1 – De feestweek in november naar aanleiding van ons 10-jarig jubileum.
2 – De herstart van het “Uit-eten” met een lunch bij Beach Club 10, voor het eerst onder leiding
van John Lemmens op 23 en 24 maart.
3 - De Griekse middag op 12 april in theater de Krocht;
4 – Het uit eten bij Fontanella op 20 en 21 april;
5 – Het uit-eten met een tweedaagse seizoenafsluiting in theater de Krocht op 13 en 14 mei;
6 – De volgeboekte 5-daagse reis naar Willebadessen van maandag 23 t/m vrijdag 27 mei;
7 – De volgeboekte cultuurreis “La Douce France” naar Rouen van dinsdag 6 t/m zondag 10
september;
8 – De bevrijdingsbingo op 5 mei en de bingo in november;
9 – De modeshow met van der Klooster mode;
10–De dagtochten met de diverse reisorganisaties;
11- De museumbezoeken, waarbij de belangstelling de laatste tijd zo groot is dat er vooraf
reserveringen voor de koffie en de lunch geplaatst moeten worden;
12- De herstart van Cinema Nostalgie, waarbij helaas onze contactpersoon bij de bioscoop daar
niet meer werkzaam is;
13- Het biljarten en klaverjassen;
14- Het hopelijk weer opstarten van het zwemmen. Overleg met de gemeente is gaande.
Hopelijk kan de nieuwe wethouder ons helpen. Het voorstel om ’s morgens aan te sluiten bij
de groep Spaans is voor ons onacceptabel omdat er dan geen toezicht aanwezig is;
15- Het fietsen iedere tweede en vierde zaterdag van de maand;
16- De publiciteitsactie in de Zandvoortse Courant en de Abri’s in het dorp;
17- Het stevig wandelen en het Nordic Walking;
18- De aanvraag van de ANBI status;
19- Het invullen van de vacatures in het bestuur en/of vrijwilligersbestand om de volgende
activiteiten weer vlot te trekken:
20- De leesclub i.s.m. de bibliotheek Zandvoort;
21- De stadswandelingen;
22- Het opstarten van het midgetgolf bij de Bodaan;
23- Het theaterbezoek.
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Tot slot wordt melding gemaakt van het feit dat onze coördinatrice lief en leed,
Mieke Kluitenburg, binnenkort gaat verhuizen en daardoor haar werk voor onze vereniging zal
moeten neerleggen. Ook voor dit werk zal dus binnenkort een vacature ontstaan die ingevuld
dient te worden.
11-Voorstel ”Lid van verdienste”:
a – Arjen Molenaar heeft tijdig vier “aanvraagformulieren Lid van verdienste” bij de secretaris
ingediend. De formulieren zijn in totaal door 40 verschillende leden ter ondersteuning
ondertekend.
De secretaris leest het voorstel voor: Het betreft de volgende leden: G.A. Kuijper, voorzitter
DSVZ, E.M. Kuijper-Zwemmer, bestuurslid DSVZ, J.G. Wassenaar, bestuurslid DSVZ.
De motivatie voor dit voorstel luidt als volgt: Deze drie personen zijn betrokken geweest bij
de oprichting van de vereniging en sindsdien hebben zij zich met veel inspanningen ingezet
voor DSVZ, zodat het een zeer bloeiende vereniging in Zandvoort is geworden.
De secretaris vraagt de vergadering of zij dit voorstel ondersteunen, hetgeen met applaus
wordt bevestigd.
Vice-voorzitter Ferko van Ancum overhandigt vervolgens de bijbehorende oorkondes aan de
zojuist benoemde Leden van verdienste, terwijl Arjen Molenaar hen mooie boeketten geeft.
12–Rondvraag:
a – Gerda Kop meldt dat zij van mening is dat wij over een geweldige voorzitter beschikken en
verwijst daarbij o.a. naar zijn optreden tijdens de Griekse middag, waarbij hij zich zelfs in
Griekse klederdracht had gestoken. Zij merkt op dat zij de muziek, die tijdens de diverse
gezellige middagen wordt afgespeeld, erg hard vindt. Kan het in het vervolg wat zachter?
De voorzitter zegt toe hier voortaan rekening mee te houden.
b – Tilly Polsma merkt op dat in december het museumbezoek en de dagtocht op dezelfde dag
werden georganiseerd. Kan dat in de toekomst voorkomen worden. We houden altijd
overleg en proberen dat te voorkomen.
c – Ans Westerman stelt voor om voor nieuwe leden een soort smoelenboek te maken, zodat zij
sneller met iedereen kennis kunnen maken. De privacy wetgeving maakt dit onmogelijk.
d – Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13–Sluiting:
In zijn slotwoord dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en positieve inbreng en
meldt dat alle aanwezigen een consumptie op kosten van de vereniging mogen bestellen.
Om 15.16 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De voorzitter:

De secretaris:

Reünie Mariaschool Zandvoort
Zaterdag 18 juni is er in verband met het 100 jarig bestaan een reünie van de Mariaschool
Zandvoort. Deze reünie zal van 14.00 uur tot 17.00 uur gehouden worden in De Blauwe Tram.
De enige kosten deze middag zijn de kosten van uw drankjes.
Wel dient u zich vooraf aan te melden voor deze reünie. Dit aanmelden kunt u doen per mail op
Mariaschoolzandvoort100jaar@gmail.com
Wilt u bij uw aanmelding doorgeven welk jaar u de Mariaschool heeft verlaten.
Meer informatie kunt u vinden via facebook op Mariachool Zandvoort Reunie 100 jaar.

8

Jaargang 10, nieuwsbrief 5

Dagtocht donderdag 7 juli 2022 naar de “Geluksexpres”
Met Oskam Reizen
Let op ! Het vertrek is 15 minuten eerder dan u gewend bent.
De Geluksexpres bestaat uit twee fluisterstille
shuttletreinen. Ze rijden een route langs plekken waar de
plaatselijke bewoners van gezegd hebben gelukkig te
worden. Bij vele plekken is wel een grappig verhaal of
leuke anekdote die onder weg allemaal worden verteld.
De route gaat door Nationaal Park “De Meinweg”
Natura 2000 gebied Roerdal in Noord Limburg.
De Geluksexpres heeft afritsbare zijden en dekentjes voor
als het buiten koud zou zijn.

De tour gaat door natuurgebieden en langs tenminste 3 geluksplekken.
We stoppen onderweg bij restaurant De Drie Zussen voor koffie met
slagroomsoes, Oetjspanning de Meuleberg voor de lunch, de Boshut voor
koffie met vlaai.
Vegetarisch is mogelijk mits u dit gelijktijdig opgeeft bij uw aanmelding.
De prijs voor deze dagtocht is € 50,= per persoon incl. vervoer per luxe
touringcar, 2x koffie/thee met slagroomsoes, lunch met soep en kroket,
afsluiten met koffie/thee met vlaai en 90 minuten met de shuttletreinen.
Het bedrag dat uiterlijk op 20 juni in ons bezit moet zijn kunt u overmaken op rekeningnummer
NL34 ABNA 0414 6188 82 t.n.v. seniorenver zandvoort
(naam van de vereniging zonder hoofdletters en zonder punt weergeven)
Annuleren kan tot en met 22 juni 2022, daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd.
U kunt zich aanmelden op donderdag 16 juni van 9.00 tot 11.00 uur.
Bij opgave vermelden uw naam, telefoonnummer ook het telefoonnummer 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 Juli 2022
HIK
AGATHA
STATION
VOMAR
SHELL
BODAAN

8.15
8.20
8.25
8.30
8.35
8.40

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent.
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Verslag van de vijfdaagse reis naar Willebadessen in Duitsland
Maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2022.
Op maandag 23 mei reden we met een gezellige groep met onze chauffeur Trudy en
ondersteuning van Els en Gerard via de diverse opstapplaatsen richting Duitsland.
Het was mooi weer en iedereen had er zin in!
Na een lunch bij restaurant Juffrouw Tok in Didam reed Trudy ons veilig en rustig verder.
Met Els en Astrid als catering ploeg werden we prima voorzien van onze bestellingen. Gerard
gaf de nodige informatie over de omgeving. Na het inchecken in ons hotel konden we genieten
van een voortreffelijke maaltijd in buffetvorm; gemakkelijk én heerlijk. Hierna was elke maaltijd
weer een verrassing in buffetvorm.

Dinsdag 24 mei stond de excursie naar Schloss Arolsen op het programma, in de morgen waren
we vrij. Een aantal ging samen met Trudy wat boodschappen doen
bij de lokale supermarkt.
Het kasteel was prachtig; Prinses Emma Zu Waldeck und Pyrmont;
onze latere koningin, moeder van prinses Wilhelmina, kwam hier
vandaan. Prinses Emma trouwde op 7 januari 1879 met Koning
Willem de 3e, ze scheelden veel in leeftijd: zij was 20 jaar, hij was
toen 62 jaar. Het weer werkte mee; de rondleiding was zéér de
moeite waard. Op de eerste etage moesten wij om de vloer te
beschermen allemaal grote sloffen aantrekken over onze schoenen heen wat niet voor iedereen
handig was. Al schuifelend zijn wij de eerste verdieping doorgekomen.
Woensdag 25 mei vertrokken wij onder de veilige rijstijl van Trudy naar het dorpje
Hannover Münden, in Westerbergland. Het oude dorpje met de vele vakwerk huizen én het
klokkenspel op het Raadhuis dat om 12 uur te horen was. De figuren die je dan te zien kreeg
beelden een behandeling uit van dr. Eisenhart. Bij terugkomst in ons hotel wachtte ons weer
een heerlijke maaltijd. ’s Avonds was er een DJ die de stemming er in probeerde te brengen
echter Feyenoord moest die avond de finale tegen AS Roma spelen waardoor de meesten de
voorkeur gaven aan deze wedstrijd.
Donderdag 26 mei ’s morgens was er in de tuin van het hotel een
midgetgolf toernooi. Meer dan de helft van de groep deed hieraan
mee. De rest volgde de wedstrijd vanaf de zijlijn of op het balkon
van de hotelkamer. Na een eerste en tweede ronde volgde er een
spannende finale. Olga werd winnaar, met als tweede Peter.
De derde plek was voor Tineke en de poedelprijs voor Jo.
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Na de lunch gaan wij op weg naar de Diemelsee waar we één uur zullen gaan varen.
Het weer werkt weer méé ! De afdaling
naar de boot was voor sommigen wel wat
griezelig; steil, soms glibberig, maar we
kwamen goed in de boot en genoten van
deze vaart. Alle hulde aan de helpende
armen en handen die ons naar de boot
brachten, we hadden deze excursie niet
willen missen. ’s Avonds nog een dolle
loterij avond in de bar van het hotel.
Zelfs de Alpenzusjes waren hier aanwezig.
Vrijdag 27 mei. Alweer de laatste dag van onze heerlijk vakantie met mooi weer, in een fijn
hotel én met een gezellige groep vakantiegangers. Twee deelnemers bleven achter, die werden
door familie opgehaald voor een extra week vakantie. Alle koffers en tassen stonden ’s morgens
in het gelid bij de receptie, voorzien van kleurige labels op volgorde van uitstapplaatsen in
Zandvoort. Als we Els niet hadden als organisator ! Trudy, Gerard en Els zagen erop toe dat de
bagage veilig en passend in de bus kwam.
Vandaag nog een tocht naar de Möhnesee, we kregen een lunchpakket mee vanuit het hotel.
We maakten een prachtige tocht door de natuur naar de Stuwdam.
Hierna reden wij voor ons afscheidsdiner naar restaurant De Engel in Houten.
Voldaan na deze heerlijke vakantie reden we terug naar Zandvoort.
Truus Reumann & Marina Wassenaar.
Zandvoort heeft een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers en hun organisatie
Ingeborg van de Poll is vertrouwenspersoon voor
vrijwilligers en hun organisatie in Zandvoort. De naam
vertrouwenspersoon zegt het al, met Ingeborg kunt u in
vertrouwen praten. Soms ervaart u onveiligheid in uw
vrijwilligerswerk of zie je als organisatie iets wat moeilijk
is om bespreekbaar te maken. Het kunnen onderwerpen
zijn waarbij men zich onveilig voelt omdat door een ander
iets is aangedaan wat u als onprettig heeft ervaren. Het
kan zijn dat u door iemand bent uitgescholden, u bent
bedreigd of getreiterd. Het kan ook zijn dat iemand u
ongewenst heeft aangeraakt. Situaties waarbij iemand
over uw grens is gegaan !
Als u met Ingeborg in gesprek bent luistert zij naar u, misschien dat zij vragen stelt om de
situatie te verduidelijken en geeft zij advies of informatie als dat nodig is.
Wanneer u uw zorgen wilt uiten over iemand anders, omdat u iets opgemerkt heeft waar u een
vervelend gevoel over heeft dan kunt u Ingeborg ook benaderen.
Belangrijk: als vertrouwenspersoon heeft zij een geheimhoudingsplicht. Dus alles wat u aan
haar vertelt blijft tussen u en haar.
De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die betrokken is bij de vrijwilligersorganisatie:
kinderen, vrijwilligers, jongeren, medewerkers en ouderen.
Mocht u vragen hebben of graag in gesprek willen met Ingeborg dan is zij bereikbaar via de
web site: www.vip-zandvoort.nl
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Boekentips uit de bibliotheek
Isabel Allende
Violeta
Violeta de Valle is geboren tijdens de Spaanse grieppandemie. Tijdens de
coronapandemie wordt ze honderd jaar en vertelt ze hoe ze zich ontwikkeld
heeft. Van een eigenzinnig meisje tot een geëmancipeerde, sociaal
geëngageerde vrouw. Een levensverhaal van een vrouw die in haar 100 jaar
veel heeft meegemaakt en gezien.
Allende neemt je op een prachtig beschreven manier mee in de geschiedenis.
Jacobine van den Hoek
De roos van Napoleon
Marie-Josèphe-Rose vlucht vanwege de slavenopstanden van Martinique naar
Parijs, maar daar is net de Franse Revolutie begonnen. Als ze in de gevangenis
belandt, maakt ze kennis met de jonge miltair Napoleon Bonaparte.
Een zeer fraaie historische roman over Napoleon Bonaparte en zijn Joséphine.

Jonas Moström
Dominomoord
Psychiater Nathalie Svensson reist naar het noorden van Zweden waar twee
artsen zijn verdwenen. Als een van hen vermoord wordt aangetroffen, behoort
de zus van Nathalie tot de verdachten. In de keel van de vermoorde arts wordt
een dominosteentje gevonden. Is dit een boodschap van de moordenaar?
Heerlijk spannend!

Nieuws uit het Pluspunt en De Blauwe Tram
Fit de zomer in ?
Doe mee met yoga ! Versterk je spieren, maak je lichaam los en flexibel.
Kosten € 2,50 p.p. inclusief koffie of thee. Meer weten ? Bel of mail Linda op
telefoonnummer 06 33 80 32 79 of mail; I.oudendijk@pluspuntzandvoort.nl
Maandag en vrijdag, matig intensief op de stoel en mat.
Donderdag, intensief op de mat. Tijdstip van 09.30 tot 10.30 uur locatie De Blauwe Tram.
Sluit u aan bij Studiekring Zandvoort !
De Studiekring komt eens per 6 weken op dinsdag bij elkaar. Iedere bijeenkomst bespreekt een
andere deelnemer een onderwerp naar eigen keuze en gaan we hierover in gesprek.
Kosten € 2,50 p.p. per keer. Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen met
telefoonnummer 023 30 40 700 of mail naar e.elferink@pluspuntzandvoort.nl
locatie De Blauwe Tram
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Nieuws uit het Juttershart
Welkom op Oppeppers locatie Juttershart !
Het gezelligste ontmoetingscentrum van Zandvoort.
De plek waar wij elkaar graag ontmoeten. Wij hebben weer een
mooi programma voor u klaar staan. Naast onze vaste programmaonderdelen zijn er ook weer
lezingen en workshops ingepland.
Op dinsdag 14 juni van 15.00 tot 17.00 uur is het Breinplein bij ons op Juttershart met als
thema "De veerkracht van de mantelzorger”. Deelname is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan
te melden.
Op vrijdag 17 juni is onze stagiaire Shanna voor het laatst. Wij nodigen u graag uit om
14.00 uur om haar gedag te komen zeggen onder het genot van een hapje en een drankje.
Op dinsdag 28 juni hebben wij van 14.00 tot 16.00 uur in samenwerking met het Pluspunt een
bijeenkomst met als thema “Gezond eten is ook lekker”. Onder het genot van gezonde hapjes
en drankjes krijgt u informatie van een diëtiste met als afsluiter een bingo.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Eénmalige programma onderdelen:
Dinsdag 14 juni
15.00 uur Breinplein op
Juttershart met als thema
“Veerkracht van de mantelzorger”

Dinsdag 28 juni
14.00 uur bijeenkomst
“Gezond eten is ook lekker”
met lekkere gezonde hapjes
en drankjes en als afsluiter
een bingo

Vrijdag 17 juni
14.00 uur afscheidsborrel
van onze stagiaire Shanna

Donderdag 30 juni
10.45 uur stoelyoga met Sylvia

Dinsdag 21 juni
10.30 uur Boswachter
Gerard Scholten komt
Juttershart heeft in juli een aantal weekthema’s;
Maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli is er de Griekse week
Maandag 11 tot en met vrijdag 15 juli is er de Franse week
Maandag 18 tot en met vrijdag 22 juli is er de Hollandse week
Maandag 23 tot en met vrijdag 29 juli is er de Italiaanse week
Alle informatie is te lezen op kennemerhart.nl/locaties-zandvoort-juttershart
Vaste programmaonderdelen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Sportief Fit met Team Sport Service 13.30 uur
Aan de wandel om 13.30 uur
Online Fit met Marijke om 11.00 uur
Sportief Fit met Team Sport Service om 13.30 uur
Bewegen op muziek met Iris om 11.00 uur

Oppeppers Juttershart
Burgemeester Nawijnlaan 102 A
2042 PS Zandvoort
Telefoonnummer 06 43 39 44 65
juttershart@kennemerhart.nl
geopend maandag t/m vrijdag 09.00 tot 16.00 uur
13
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Nieuw parkeerbeleid vanaf 1 juli 2022
Ondanks dat de meeste inwoners van Zandvoort het niet willen en de Zandvoortse politiek om
het hardst roept dat het (nog) niet ingevoerd kan worden lijkt het er op dat het nieuwe
parkeerbeleid er gaat komen. Ook onze vereniging is niet blij met het nieuwe parkeerbeleid
maar ook wij kunnen er helaas niets aan veranderen.
Per 1 juli 2022 geldt er in heel Zandvoort een nieuw parkeerbeleid. De bekende papieren
vergunning maakt plaats voor een digitale vergunning op kenteken voor uzelf en een digitale
vergunning voor uw bezoek. Het betaald parkeren zal vanaf 1 juli 2022 in heel Zandvoort
gelden van maandag tot en met zondag tussen 10.00 en 22.00 uur. U heeft daarom een nieuwe
parkeervergunning nodig om in uw wijk te parkeren.
Er zijn vier vergunning gebieden: Centum, Zuid, Nieuw Noord en Oud Noord. Met een
parkeervergunning kunt u in het gebied parkeren waar u woont. Op de website
www.parkeerservice.nl/zandvoort vindt u een kaartje van de nieuwe gebieden en informatie
over alle vergunningen die bewoners en bedrijven kunnen aanvragen.
De belangrijkste vergunningen voor bewoners zijn;
Bewonersvergunning. U kunt voor elke auto een bewonersvergunning aanvragen voor het
vergunning gebied waar u ingeschreven bent. Per adres is de 1e vergunning gratis. De 2e
daaropvolgende bewonersvergunning kost € 120,= per jaar.
Als u een parkeerplaats op eigen terrein heeft, komt u in aanmerking voor een 2 e
bewonersvergunning. Deze parkeervergunning kunt u alleen aanvragen als in uw huishouden
minimaal 2 auto’s zijn.
Bezoekersvergunning. Per adres kunt u voor uw bezoek één digitale bezoekersvergunning
aanvragen. Met deze vergunning meldt u online het kenteken van uw gasten aan (maximaal 10
bezoekers tegelijk). Vooraf koopt u parkeertegoed in, à € 0,30 per uur. U kunt maximaal 500
uur per jaar gebruiken.
Bewonersregeling. Parkeert u wel eens in een ander vergunninggebied ? Vraag dan de
bewonersregeling aan. U kunt met deze regeling maximaal 2 uur per dag parkeren in
parkeergebieden Zuid en Nieuw Noord. U meldt zelf een kenteken aan. Zo kunt u de regeling
wisselend voor elke auto op uw adres gebruiken. Deze bewonersregeling kost € 30,= per jaar.
Mantelzorgvergunning. Als u regelmatig mantelzorg ontvangt, vraag dan de
mantelzorgvergunning aan voor € 60,= per jaar. Met deze vergunning kunnen uw
mantelzorgers afwisselend parkeren. Per keer kan er één kenteken aangemeld worden.
In verband met het grote aantal vergunningen dient u de aanvraag zo snel mogelijk in te
dienen, als u dit voor 15 juni a.s. doet, kan uw aanvraag en eventuele betaling op tijd verwerkt
worden en heeft u op tijd een geldige vergunning. Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen
naar info.zandvoort@parkeerservice.nl of bellen met telefoonnummer 033 24 73 000.
Na het verschijnen van deze nieuwsbrief is er nog één inloopmoment waar u kunt praten met
ambtenaren van de gemeente Zandvoort en een medewerker van Coöperatie ParkeerService,
die namens de gemeente diverse parkeertaken uitvoeren. Dit inloopmoment is op dinsdag
14 juni in De Blauwe Tram (Louis Davids Carré 1) tussen 19.00 en 21.00 uur.
Inwoners die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het opladen van het parkeertegoed of het
aanmelden van een kenteken organiseert Coöperatie ParkeerService samen met de gemeente
twee inloopbijeenkomsten: vrijdag 1 juli tussen 15.00 en 17.00 uur bij Pluspunt en
maandag 4 juli tussen 17.00 en 19.00 uur in De Blauwe Tram.
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