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Nieuwsbrief   

maart 2017 

 

  

 

 

Beste leden, 

 

 

We zijn nog niet van de winter af als ik dit voorwoord schrijf, en daarom was 

het weer tijd voor een warme en liefdevolle valentijnsbingo. Deze werd op 14 

februari  jl.  gehouden in gebouw De Krocht en zoals gewoonlijk was het weer 

volle bak. U heeft het wellicht zelf kunnen beleven, dat deze activiteit zeer 

wordt gewaardeerd door onze leden. 

Het valt mij op, dat er steeds meer mannen onze activiteiten bezoeken. 

Zou het misschien kunnen zijn, dat er hier ook liefde ontstaat…… 

Ik houd het niet voor onmogelijk. 

Deze activiteit vergt, zoals u wel zal weten, veel voorwerk. 

Voor de Bingo zijn er een aantal vaste leden die ons helpen, maar voor diverse  

activiteiten zijn wij soms op zoek naar hulp. 

U kent inmiddels onze vereniging en samen voelen wij de warme band met 

hetgeen de vrijwilligers en bestuur samen tot stand brengen. Laat ons weten 

als u ons team vrijwilligers kunt en wilt versterken, er zijn diverse vacatures. 

Tevens zoeken wij versterking voor het bestuur; zoals u weet zoeken wij nog 

steeds naar onze nieuwe voorzitter, voorwaar geen gemakkelijke opgave is ons 

gebleken, na de talloze serieuze gesprekken die inmiddels gepasseerd zijn.  

Het bestuur is ook op zoek naar leden die in het bestuur willen plaatsnemen 

met een eigen specialiteit en of taak als bestuurslid.  

Heeft u zin en tijd om ons een handje te helpen, dan horen wij dit graag. 

 

Nu op naar dinsdag 21 maart, een interessante lezing die wij u van harte 

aanbevelen en onze 2e themamiddag op zondag 26 maart, wij beloven u een 

topmiddag waar we het samen nog lang over zullen hebben ! 

 

Ik wens u veel leesplezier en zie u graag bij tal van de geboden activiteiten in 

de maand maart. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Gerard Kuijper 

Vice-voorzitter   
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Bestuur Adres in Zandvoort Telefoon E-mail 

Vacature voorzitter - - - 

Gerard Kuijper 

Vicevoorzitter 

Dr. Schaepmanstr 4 023- 571 82 05 

 

gerard.kuijper@hetnet.nl 

Olga Poots 

Waarnemend 

secretaris en 2e  

penningmeester 

Dr. J.G. Mezgerstraat 023- 574 97 89 o.poots@kpnplanet.nl 

Jan Wassenaar 

1e Penningmeester 

Emmaweg 12 023- 571 28 61 

 

waszand@ziggo.nl 

Ferko van Ancum 

Bestuurslid 

De Ruyterstraat 48 023- 571 52 68 

 

vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuursassistent/ 

ledenadministrateur  

Dr. Schaepmanstr 4  023- 571 82 05 

 

els.kuijper@hotmail.com 

 

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Er voor elkaar zijn, 

Met een luisterend oor, met een schouder, met een lach en soms een traan. 

Leden voor leden van onze vereniging, laten wij samen alert zijn als iemand het moeilijk 

heeft, in de put zit of in de knel komt. Een bezoekje een belletje of een kaartje… 

Laten wij met 700 leden OMZIEN NAAR ELKAAR, help zelf of wijs de weg. 

Voor informatie: Wies de Jong 023-5715164 (ingeval het antwoordapparaat aan staat  

a.u.b. uw naam en telefoonnummer inspreken) of Ferko van Ancum 023 – 571 52 68. 

 

 

Website:     www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 
 
Secretariaat:    o.poots@kpnplanet.nl, telefoon 023 - 574 97 89  

 

Redactie nieuwsbrief: els.kuijper@hotmail.com 

 

Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

De nieuwsbrief over april 2017 wordt bezorgd van vrijdag 31 maart tot en met 

maandag 3 april 

 

mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
mailto:o.poots@kpnplanet.nl
mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:vanancum@ziggo.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:o.poots@kpnplanet.nl
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Wekelijkse DSVZ activiteiten 

 
 ‘Stevig’ wandelen  

 Op woensdag en zondag. Vertrek om 10.00 uur vanaf het  

 Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.  

 Voor informatie: Freny Kirindongo-van Eck 023 – 537 12 49 

 

 

  Biljarten  

  Op woensdag van 13.00 tot circa 16.30 uur in Zandvoort, € 2,=  

  per keer. Voor informatie: Ton van Waarde 06 – 44 74 06 53 

  

 

  Bridgen 

  Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,= per keer. In het  

  Rode Kruis gebouw aan de Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort.  

  Voor informatie: Fini van der Meulen 023 – 571 68 63 

 

 

  Klaverjassen 

  Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,= per keer. In de  

  ‘Open Golf’ aan de Duintjesveldweg 3 in Zandvoort.  

  Voor informatie: Aafke van Hunen 023 – 571 98 97                                                                                     

 

 

   Zwemmen 

   Op maandag vanaf 9.45 uur in het zwembad van Center Parcs 

   Zandvoort. Met de Center Parcs voordeelpas betaalt u € 6,10 

   voor een dagkaart. Van onze vereniging ontvangt u, alleen op 

   maandag, € 3,= retour, zodat het zwemkaartje u uiteindelijk 

                          € 3,10 kost. Voor informatie: Jan Wassenaar 023 – 571 28 61 
 

 

   Nordic Walking 

   Op dinsdag om 11.15 uur onder leiding van Marike Kramer, een 

   gecertificeerde vakkracht. Betaling per periode, circa € 3,= per 

   keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.  

   Voor informatie: Jan Wassenaar 023 - 571 28 61 

 

 

   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 

 
 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen, te weten: 

de heer B. Becker, de heer A. Hortulanus, mevrouw I. Oudendijk,  

mevrouw I.M. Stadtman. Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur 
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.3948815.1375946991!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800_600/image-3948815.jpg&imgrefurl=http://www.destentor.nl/regio/deventer/cursus-startersbridge-1.3948765&h=600&w=800&tbnid=aSbkH2eR2fsyUM:&docid=-Z9zlbeWTdNxTM&ei=smjCVp30BcT1UpzEoLgJ&tbm=isch&client=gmail&ved=0ahUKEwidlZ6Q__rKAhXEuhQKHRwiCJc4yAEQMwggKB0wHQ
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Nordic Walking lessen 

Op dinsdag 7 maart starten we weer met een nieuwe serie Nordic Walking lessen onder 

leiding van Marike Kramer. De voorjaars serie bestaat uit 12 lessen tot en met dinsdag  

6 juni 2017. Op 14 maart en 2 mei wordt er geen les gegeven. 

Sluit u aan bij de gezellige groep Nordic Walkers. De lessen bestaan voor een derde uit 

spier en balansoefeningen. De overige tijd wordt les gegeven om de Nordic Walking 

stokken optimaal te leren benutten. Ook genieten we enorm van de prachtige natuur in 

de AWD (Amsterdamse Waterleidingduinen). 

De kosten bedragen voor deze 12 lessen € 36,=. U krijgt een rekening aangeboden. 

Een 60+ jaarkaart voor de AWD kost € 5,50. 

U kunt gratis een les proberen. Marike neemt dan op maat instelbare stokken mee. 

Voor informatie en/of aanmelden kunt u bellen met Jan Wassenaar, tel: 06 - 460 75 730.  

 

 

STEVIG WANDELEN ZOEKT HULP OP DE WOENSDAG 

Stevig wandelen zoekt een vrijwilliger die als 2e begeleider/ster het stevig wandelen op 

de woensdagen wil begeleiden in de AWD (Amsterdamse Waterleidingduinen). 

De groep is inmiddels gegroeid en de beginnende wandelaars kunnen het tempo van de 

groep reeds gevorderden niet aan, de groep van gevorderden loopt in marstempo, zij 

hebben al 3 jaar ervaring opgedaan. Dit marstempo is voor de beginnende wandelaar 

nog te pittig. Daarom willen wij een tweede groep starten die wel stevig gaan / blijven 

wandelen maar iets minder snel. De voorkeur gaat uit naar iemand die de weg kent in de 

AWD. Voor interesse / aanmelden kunt u contact opnemen met Freny Kirindongo – van 

Eck op telefoonnummer 023 – 537 12 49 of per e-mail: frenyvaneck@casema.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEATER 

We gaan op zaterdag 11 maart naar de Schouwburg in Velsen voor het 

Voorjaarsconcert met allerlei soorten muziek en dans van Muziekvereniging SOLI.  

We hebben 10 kaarten op de 6e rij in optie kunnen nemen. In haar jaarlijkse 

Voorjaarsconcert bewijst de vereniging dat zij als één van de oudste verenigingen van 

Noord Holland nog steeds springlevend is en open staat voor jong en oud. Bij SOLI kan 

alles en er is van alles te horen. Van jonge blokfluitspelers tot een bigband met jazzy 

klanken. Het Voorjaarsconcert begint om 20.15 uur.  

U kunt zich opgeven tot maandag 6 maart 2017 bij Wies de Jong op telefoonnummer 

023 – 571 51 64 (antwoordapparaat staat aan) of per e-mail: wiesdejong@casema.nl  

Als u vervoer nodig heeft, wilt u dit bij uw aanmelding meteen doorgeven ? 

De prijs is € 18,= per persoon. Garderobe en evt. drankje in de pauze zijn voor uw eigen 

rekening. Bijkomende kosten € 4,= p.p. te betalen aan degene die rijdt. 

Betaling op IBAN nummer NL 38 INGB 000 10 10 755 t.n.v. W. de Jong. 

 
 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
mailto:wiesdejong@casema.nl
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EERSTE DAGTOCHT MET BROUWERSTOURS NAAR FRIESLAND  

DONDERDAG 20 APRIL. 

We gaan varen met Salonboot De Klifrak van De Oorden rondvaarten en partycruises. 

Een boot met een rijke historie, het is van vrachtscheepje met een stoommachine 

omgebouwd om passagiers te vervoeren. De stoommachine is vervangen door een 

dieselmotor, ze heeft vanaf 1925 verschillende eigenaren gehad in Duitsland en is 

uiteindelijk door De Oorden Rondvaarten naar Nederland gehaald. 

We gaan Friesland verkennen vanaf het water we vertrekken vanaf Galamadammen in 

Koudum. We worden aan boord ontvangen met koffie, thee en gebak. We varen via de 

langst aaneengesloten waterplas van Friesland 10 Km door Elfsteden plaats IJlst langs de 

330 jaar oude houtzaagmolen De Rat door naar Sneek gaan langs de Waterpoort en door 

de grachten om via de Houkesloot Sneek te verlaten. Voor het Sneekermeer buigen we 

stuurboord af, het Prinses Margriet kanaal op en zullen dan via de Jeltesloot het 

Heegermeer en de Fluessen weer aankomen bij Galamadammen. Aan boord kunnen we 

ons te goed doen aan een lunch, met soep, luxe belegde broodjes met kaas, 

rollade, gerookte kip een krentenbol, koffie en thee.  

E.v.t. te nuttigen drankjes buiten het hier boven genoemde zijn voor eigen rekening, aan 

boord kan niet gepind worden zorg dus voor voldoende contant geld.  

Opstappen : H.I.K 08:30 uur, Agathakerk 08:35 uur, N.S. Station 08:40 uur, 

Vomar 08:50 uur, Van Lennepweg t/o BP 08:55uur, Shell 09:00 uur en daarna 

de Bodaan.  

De kosten voor deze dagtocht zijn € 47,50 per persoon. Te voldoen op IBAN 

rekeningnummer NL 34 ABNA 0414 618 882 ten name van Seniorenver Zandvoort.  

Opgeven kan vanaf donderdag 2 maart 2017 na 09:00 uur. De sluitingsdatum voor 

aanmelden en betalen is vrijdag 7 April 2017. Annuleren kan t/m woensdag 13 april, 

daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd 

Aanmelden per e-mail bij Freny: frenyvaneck@casema.nl of per telefoon bij  

Tilly 023 - 571 62 65. Ingeval het antwoordapparaat aan staat wilt u dan duidelijk en 

rustig inspreken. Opgeven met naam, telefoonnummer, opstapplaats en aantal personen. 

Als we u niet persoonlijk gesproken hebben, u krijgt altijd een telefoontje of mailtje ter 

bevestiging terug. Heeft u gehoord dat het akkoord is dat u mee kan, dan pas betalen. 

Aanmelden en afmelden te allen tijde bij Freny en Tilly.  

 

 

Hulp bij belastingaangifte 

Pluspunt is ook dit jaar weer beschikbaar om inwoners van Zandvoort en DSVZ leden 

met een laag inkomen te helpen bij de belastingaangifte. Wie bericht van de 

Belastingdienst ontvangt of denkt in aanmerking te komen voor teruggave, kan hulp 

vragen bij het invullen van de ervaren belastingvrijwilligers van Pluspunt. Mensen die in 

2016 geholpen zijn door Pluspunt, worden automatisch benaderd door de 

belastingvrijwilliger voor een afspraak. In dat geval hoeft u niet zelf te bellen. Voor 

nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Plusdienst van Pluspunt, 

telefoonnummer 023 – 571 73 73. 

Pluspunt vraagt voor de hulp bij de belastingaangifte € 10,= per belastingjaar. 

 

 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
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Museum bezoek op donderdag 23 maart 

Na twee keer Haarlemse musea bezocht te hebben staat nu 

de Hermitage in Amsterdam op het programma. 

We gaan de tentoonstelling 1917 Romanovs & Revolutie bezoeken. 

Deze tentoonstelling is er omdat het 100 jaar geleden is dat de 

Russische Revolutie uit brak. 

Entree is € 17,50, met Museumjaarkaart en BankGiro loterij VIP kaart  

€ 2,50 bijbetalen. 

In de Hermitage zijn nog twee andere 

tentoonstellingen: 

Hollanders in de Gouden Eeuw, hiervoor 

moet u opnieuw dezelfde bedragen betalen 

als voor de Romanovs tentoonstelling. Voor 

de derde tentoonstelling Outsider Art 

Museum is het entree € 12,50. Museumjaarkaart en BankGiro 

loterij VIP kaart zijn gratis. 

U leest het, in Amsterdam weten ze wel van prijzen, al zijn de 

tentoonstellingen in de Hermitage schitterend. 

We vertrekken met de trein vanuit Zandvoort om 09.06 uur.  

(Zorg voor voldoende saldo op uw OV kaart.) We stappen in 

Amsterdam op tramlijn 9. Bij halte Waterlooplein stappen we 

uit. Tegenover deze uitstapplaats is een café-restaurant voor 

de koffie, waar we al eerder wat hebben gedronken en waar 

het niet zo druk is. Gaat u mee ? dan graag een berichtje aan Olga Poots op 

telefoonnummer 06 - 449 20 338 of  Jan Wassenaar op telefoonnummer 06 - 460 75 730 

of per e-mail: waszand@ziggo.nl 

  

  

 

Rijbewijskeuring 

Regelmatig krijgen wij vragen waar men terecht kan voor de 

rijbewijskeuring. Vanaf 75 jaar dient u verplicht gekeurd te worden. 

Na deze keuring is uw rijbewijs 5 jaar geldig. 

Bij Regelzorg kunt u terecht voor de meest gangbare rijbewijs- en 

medische keuringen op meer dan 225 locaties in Nederland. Regelzorg werkt samen met 

artsen en arbodiensten in heel Nederland. Wilt u weten of u een medische keuring nodig 

heeft voor het verlengen van uw rijbewijs dan kunt u dit gemakkelijk controleren door 

het invullen van een paar vragen op de website www.keuringscheck.nl. U kunt op deze 

site ook direct een afspraak maken. 

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met de 

landelijke afsprakenlijn op telefoonnummer 088 – 23 23 300. 

De prijs verschilt per locatie: minimaal € 25,= en maximaal € 37,50 (incl. 19 % BTW). 

Het is raadzaam om minimaal 4 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw 

rijbewijs met de keuringsprocedure te starten.  

  

 

Even voorstellen, ons 700 ste lid 

Op woensdag 9 februari was het eindelijk zo ver, de afspraak met 

ons 700 ste lid, mevrouw Sylvia Dorst – Looijer.  

Onze dorpsomroeper Gerard Kuijper, tevens vice-voorzitter van 

DSVZ had een mooie roep gemaakt en is met een boeket bloemen, 

een oorkonde, taart en een cadeautje bij mevrouw Dorst op bezoek 

geweest.  Mevrouw Dorst was erg verrast en ook blij met het 

bezoek.  

 

mailto:waszand@ziggo.nl
http://www.keuringscheck.nl/
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Zeer interessante lezing op dinsdag 21 maart 

Op dinsdag 21 maart zal Jolanda Bos, geboren en getogen in Zandvoort een lezing 

verzorgen  genaamd “Draagbaar erfgoed van Egypte”. Jolanda reist al meer dan 25 

jaar als archeoloog en etnograaf naar Egypte en andere delen van Noord Afrika. 

Wat een archeoloog is weet u wel, een etnograaf is iemand die 

gebruiken, normen, waarden en taal van bevolkingsgroepen of 

stammen ik kaart brengt. 

Jolanda doet onderzoek naar wat zij “draagbaar 

erfgoed” noemt: allerlei voorwerpen in de sfeer 

van klederdracht, kostuum en sieraden. Ook 

alles wat daar zijdelings mee te maken heeft, 

zoals manden voor het bewaren van sieraden, kleden van bedoeïnen en 

containers vol kohl make-up voor de ogen, komen aan bod in de lezing 

die zij voor ons zal organiseren. Jolanda neemt u in haar lezing mee 

naar de wereld van ambachten, gildes, handwerk en kunst uit Egypte 

en de omliggende landen. 

Bij deze lezing neemt zij ook voorwerpen mee zodat u een idee kunt 

krijgen van deze sluiers en sieraden uit Egypte. 

Recentelijk is Jolanda’s Engelstalige boek: “Egypt’s Wearable Heritage” 

verschenen. 

Hiermee is zij in Zandvoort op de radio geweest en heeft in de krant gestaan. U kunt dit 

boek natuurlijk inzien of aanschaffen tijdens deze lezing. 

De zaal van De Krocht gaat om 14.00 uur open, de lezing begint om 14.30 uur. 

U kunt deze middag een introducé meenemen. 

 

 

 

We hebben gegeten bij Amazig Asia  

Op woensdag 26 januari ging ik uit eten met DSVZ bij Amazing Asia. Ik verbaas mij dat 

Jopie en Ans in december al weten dat er gegeten kan worden eind januari bij de Chinees 

in de Zeestraat ….. en dat het menu al vast staat. Niet dat ze het in december al klaar 

maken. Nee ….. het was geweldig ! Alles vers en uitstekend. Alle lof voor deze twee 

dames Ans en Jopie die het feilloos georganiseerd hebben ondanks afzeggingen op het 

laatste moment. Het was koud buiten, maar o zo gezellig en warm binnen. 

Hannah Eggerding. 

 

 

 

 

 

Uit eten 

Waar ?  Grand Café XL, Kerkplein 8, 2042 JH in Zandvoort 

Wanneer ? woensdag 22 en 

  Donderdag 23 maart 

Menu:  voorgerecht: champignonsoep of tomatensoep 

  hoofdgerecht: visburger met ravigottesaus, friet en salade of 

  kipfilet gevuld met roomkaas en omhult met spek, friet en salade  

  nagerecht: chocoladefantasie  

Prijs:  € 15,= per persoon, exclusief consumpties 

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom, het eten wordt om 18.00 uur geserveerd. 

Aanmelden tot 17 maart 2017 bij Jopie van Heumen, telefoon 06 - 11 59 93 20 of per  

e-mail: jopievanheumenbrozius@live.nl of bij Ans Vet, telefoon 023 – 888 77 90 of per 

e-mail: ans.vet@casema.nl. Bij uw aanmelding opgeven “vis of kip” en a.u.b. uw 

telefoonnummer doorgeven. 

  

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Themamiddag in De Krocht op zondag 26 maart 

Onze Indonesische themamiddag van 2016 was een groot succes. Reden voor ons om 

opnieuw een themamiddag in De Krocht te organiseren. De themamiddag van dit jaar 

heeft als thema Holland. 

 

 

De zaal van De Krocht gaat om 14.00 uur open en vanaf 14.30 uur zal het Zandvoortse 

koor De Wapenzangers voor u optreden. Zij zingen uit volle borst Shanty- en 

Zeeliederen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Freek Veldwisch / Zicht op Zandvoort 

 

Ook kunt u genieten van een drankje en Hollandse hapjes zoals kaas en worst, 

poffertjes, stamppot met worst, kroket of frikadel, bitterballen en echte Hollandse haring 

en kibbeling. 

 

U kunt zich vanaf dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 17 maart aanmelden bij  

Gerard & Els Kuijper, telefoonnummer 023 – 571 82 05 (maandag t/m vrijdag tussen 

09.00 uur en 11.00 uur) of per e-mail: els.kuijper@hotmail.com  
Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan, dan graag inspreken. 

 

De bijdrage voor deze middag is € 7,50 per persoon, te voldoen bij binnenkomst in De 

Krocht (bij voorkeur met gepast geld). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
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We gaan weer fietsen 

Hoewel enkele die-hards in de wintermaanden stug zijn doorgegaan met het zaterdagse 

fietsen, gaan we vanaf 11 maart weer beginnen met de twee-wekelijkse fietstochten. 

Iedere tweede en vierde zaterdag van de maand verzamelen degenen die mee willen zich 

om 13.00 uur bij de ingang van Parcs Zandvoort (Center Parcs) aan het eind van de 

Vondellaan. Daar wordt ter plekke besloten waar de tocht die 

middag naar toe zal gaan. Vorig jaar zijn we we o.a. naar 

bloemmozaïeken in De Zilk en Vogelenzang gegaan. Andere 

plaatsen die we bezocht hebben zijn: IJmuiden, Santpoort, 

Cruquius, Spaarndam, Hillegom, enz. We starten altijd om 

13.00 uur strikt. Er wordt niet gewacht op laatkomers. We 

bezoeken ook altijd een terrasje o.i.d. om de inwendige mens 

ook tevreden te stellen en om de laatste actuele nieuwtjes uit 

te wisselen. Meestal fietsen we tussen de 25 en 30 km en 

zijn we rond 16.00 uur terug in Zandvoort. 

Wilt u ook meefietsen? Kom dan op de 2e en 4e zaterdag van 

de maand om 13.00 uur naar de ingang van Center Parcs 

Zandvoort. Mocht u meer inlichtingen willen hebben, bel dan Cilia van Weerdt  

023 - 571 70 30. Zij coördineert het fietsen namens de seniorenvereniging Zandvoort. 

Als u deelneemt is het wel de bedoeling dat u lid bent (of wordt) van onze vereniging. 

Graag tot 11 maart a.s. 

 

 

 

 

Mededeling 

Per 1 maart 2017 legt Yvonne Verhoeven om haar moverende redenen haar functie als 

secretaris van onze vereniging én eindredacteur van de nieuwsbrief neer. Wij bedanken 

Yvonne voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar alle goeds voor de toekomst. 

Het bestuur. 

 

 

 

 

U kunt zich nog opgeven voor de 5 – daagse vakantie naar het Moezelgebied 

Er zijn nog tweepersoonskamers beschikbaar voor de 5 – daagse reis naar het 

Moezelgebied van maandag 26 t/m vrijdag 30 juni. De éénpersoonskamers zijn al 

volgeboekt. U kunt zich van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur 

aanmelden bij Gerard of Els Kuijper op telefoonnummer 023 – 571 82 05. 

 

 

De 6- daagse cultuurreis naar Bohemen en Praag van maandag 28 augustus tot en met 

zaterdag 2 september is volgeboekt. 
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Genie Does raadt u weer drie mooie boeken aan, allen te leen in de bibliotheek 

Zandvoort. 

 

Judith Lennox, Een verliefde vrouw 

1938. Juliet Winterton is getrouwd met Londens bekendste juwelier, 

Henry Winterton. Henry is een wreed man en als Juliet de charismatische 

politicus Gillis Sinclair ontmoet valt ze als een blok voor hem. Gillis 

draagt echter een duister geheim met zich mee. Een geheim dat Juliet en 

haar gezin onherstelbaar zou kunnen beschadigen. 

Mooi geschreven. Lennox neemt je mee naar het prachtige platteland van 

Engeland. 

 

   Jessie Burton, De muze 

1967. Odelle werkt in Londen als ze de charmante Lawry ontmoet. Hij 

laat haar een bijzonder schilderij zien van de schilder Isaac Robles. Als de 

baas van Odelle het schilderij ziet gaat hij op zoek naar het verhaal 

erachter. 1936. Olive is een jonge vrouw die talent heeft voor schilderen. 

Haar vader is kunsthandelaar en gelooft niet erg in vrouwelijke 

kunstenaars. Als Olive een relatie krijgt met de schilder Isaac Robles laat 

ze hem haar schilderijen aan haar vader zien alsof Isaac ze heeft 

geschilderd. Haar vader is zeer onder de indruk.  

Knap hoe de twee verhaallijnen uiteindelijk met elkaar verweven worden. 

 

Jørn Lier Horst, Rode sneeuw 

Als Ove Bakkerud nog eenmaal naar zijn vakantiehuisje gaat voordat 

alles voor de winter wordt afgesloten vindt hij een grote ravage. Het lijkt 

erop dat inbrekers alles vernield hebben. In het huisje van de buren 

wordt een ernstig mishandelde, dode man gevonden. Inspecteur William 

Wisting wordt op de zaak gezet maar raakt er ook persoonlijk bij 

betrokken als zijn dochter dicht bij hun vakantiehuisje eveneens een 

dode man vindt. Het lijkt erop dat het om dezelfde dader gaat. 

Knap geschreven thriller met diepgang. 

 

Mediaspreekuur in de Bibliotheek| Elke vrijdag | 11:00 – 13:00 uur | Gratis 

Altijd al willen weten hoe een iPad, smartphone of e-reader 

werkt? Hoe u zoekt op het internet en weet dat de informatie die 

u gevonden hebt betrouwbaar is? Hoe u zoekt in de catalogus van 

de Bibliotheek en hoe u uw bibliotheekboeken verlengt? Hoe u 

een e-book leent? Kom naar een van de mediaspreekuren en krijg 

antwoord van onze mediacoaches op deze en al uw andere 

vragen rondom nieuwe media en internet. Ook buiten de reguliere 

spreekuren kunt u met uw korte vragen bij de mediacoaches terecht. 

 

Inloopspreekuur van Visio in de Bibliotheek | Woensdag 22 maart | 11:00 tot 

13:00 uur | Gratis 

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij hun vragen 

over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking. 

Tijdens het inloopspreekuur kunnen diverse hulpmiddelen op het 

gebied van vergroting en verlichting (bij lezen erg belangrijk), 

mobiliteit, communicatie en verzorging uitgeprobeerd en 

bekeken worden. 

 

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/bezoek-de-bibliotheek/activiteiten/spreekuur/www.visio.org
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Op dinsdag 7 maart opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor 

 

LA LA LAND, 

Een moderne variant op de klassieke Hollywood musical  

en een ode aan iedereen die durft te dromen 

 

Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in 

Hollywood. Tussen het serveren van koffie door rent 

ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant 

Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs 

om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een 

eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze 

op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, 

maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de 

teleurstellingen van het hectische leven in  

Hollywood ? La La Land is een moderne variant op de 

klassieke Hollywood musical en een ode aan 

iedereen die durft te dromen. 

 

Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13.00 uur.  

De film begint om     13.30 uur. 

Kosten: € 7,= inclusief Belbus, film, koffie en 

toeslag.           Zonder Belbus: € 6,=. 

Indien u gebruik wilt maken van de Belbus, kunt u 

zich opgeven bij Pluspunt, telefoon 023 – 571 73 73. Losse kaarten (zonder Belbus) zijn 

op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Gastheer en gastvrouw zijn 

aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en/of naar de stoel. 

 

Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en 

De Seniorenvereniging Zandvoort, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend 

voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 

 

 

 

 

Agenda: 

 

Dinsdag 7 maart 13.00 uur, Cinema Nostalgie Circus Zandvoort 

Zaterdag 11 maart 13.00 uur, 1e keer Fietsen 2017  Center Parcs Vondellaan 

Zaterdag 11 maart  20.15 uur, Theater Muziekver. Soli Schouwburg Velsen 

Dinsdag 21 maart 14.30 uur, Informatiebijeenkomst De Krocht 

Woensdag 22 maart 17.00 uur, Uit eten Grand Café XL 

Donderdag 23 maart 09.06 uur, trein museumbezoek Hermitage Amsterdam 

Donderdag 23 maart 17.00 uur, Uit eten Grand Café XL 

Zondag 26 maart 14.30 uur, Themamiddag “Holland” De Krocht 

Donderdag 20 april 08.30 uur, Dagtocht naar Friesland Diverse opstapplaatsen 

Maandag    26 juni t/m  

vrijdag       30 juni  

5-Daagse busreis naar het 

Moezelgebied in Duitsland 

 

Maandag 28 augustus 

t/m zaterdag    2 

september 

6-Daagse culturele busreis naar 

Bohemen en Praag 
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Zin in een lekkere maaltijd en gezelligheid ? 

Bij de EETCLUB van Pluspunt bent u van harte welkom ! 

Elke dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur, een 3-gangen menu 

voor € 7,50. Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan bij Pluspunt. 

Meer informatie bij: Wilma Schrama, telefoonnummer 023 – 57 40 330 

Pluspunt Flemingstraat 55 Zandvoort Noord. 

 

 

Vrijwillige ververvoerders gezocht ! 

Heeft u een rijbewijs en auto ? Bent u op zoek naar dankbaar 

vrijwilligerswerk ? Dan is Pluspunt op zoek naar u ! 

Als vrijwillig vervoerder rijdt u mensen die moeilijk of geen gebruik 

kunnen maken van het openbaar vervoer. Meer weten ? 

Neem contact op met Yolande Gooszen, telefoonnummer 023 – 57 40 330 

of loop binnen bij Pluspunt, Flemingstraat 55 Zandvoort Noord. 

 

  

Boodschappenvrijwilliger gezocht ! 

Komt u regelmatig in de supermarkt ? 

Het is voor ouderen en mensen met een fysieke beperking soms moeilijk 

om zelf naar de supermarkt te gaan voor boodschappen: een vrijwilliger 

die even wat kan meenemen biedt dan uitkomst. 

Heeft u de tijd en moeite hier voor over ? Neem dan contact op met 

Yolande Gooszen, telefoonnummer 023 – 57 40 330 Pluspunt 

Flemingstraat 55 Zandvoort Noord. 

 

  

Paaskrans maken bij OOK Samen 

We maken een krans op oase met echt groen, bloemen en 

decoratiemateriaal. Dinsdag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur bij  

OOK Samen, kosten € 3,50 p.p. incl. koffie en wat lekkers. 

Opgeven is noodzakelijk en kan bij de balie van Pluspunt,  

Flemingstraat 55 Zandvoort Noord, telefoonnnummer 023 – 57 40 330. 

 

  

Wandelgroep Toon Hermans 

Wist u dat de Toon Hermansgroep (steungroep voor (ex)kankerpatiënten) 

ook een wandelgroep heeft ? Zij lopen wekelijks op dinsdagochtend in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. Wilt u een keer meelopen ? Dat kan ! 

De groep verzamelt om 10.00 uur bij het Pannenkoekenhuis aan de 

Zandvoortselaan.  

Meer weten ? Bel dan even met Ron Beks: 06 – 22 72 41 28.  

 

Pluspunt        OOK Zandvoort 

www.pluspuntzandvoort.nl      www.ookzandvoort.nl 

Flemingstraat 55 Zandvoort      023-574 03 30 

http://www.pluspuntzandvoort.nl/

