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Nieuwsbrief   

Juni/ juli 2017 

 

 

Beste leden,  

                                                                                                            

     Ik ben bezig met het schrijven van dit voorwoord voor deze overvolle  

     nieuwsbrief, terwijl om mij heen het dorp volloopt met supporters van  

     Max Verstappen. Zoveel mensen die naar het circuit lopen; het verwachte 

     aantal van 100.000 bezoekers wordt zeker gehaald. 

          Ik verwacht niet zo’n oplopend aantal leden voor onze vereniging, maar dat 

          hoeft ook niet. Ik zal al blij zijn, als wij de 700 leden weer gaan overschrijden.   

          Wij, als bestuur, zijn daar ook wel van overtuigd, want ons ledental is weer 

          geweldig toegenomen in de week, dat wij in samenwerking met de Stichting 

          Viering Nationale Feestdagen Zandvoort de Bevrijdingsdag met hen hebben 

          gevierd. 

          Dit was zo’n perfect geregisseerde dag, dat dit ons ook weer een aantal nieuwe 

          leden heeft opgeleverd. Daarom zullen wij dit evenement in 2018 zeker weer 

          samen gaan organiseren. Met dank aan alle vrijwilligers op die dag. 

          Onvermeld moet zeker de dag naar het bloemencorso niet blijven. 

          Wat hebben de uitgenodigde leden van een fantastische dag genoten.  

          Wij hebben meerdere bedankjes hiervoor gehad in de vorm van kaarten etc..  

          Onze sponsor “de Ruilwinkel” is door ons niet vergeten en op gepaste manier 

          bedankt. 

          Ook de andere georganiseerde activiteiten waren in de afgelopen maand goed 

          tot zeer goed bezocht. Met dank aan de vrijwilligers. 

          Alleen de afdeling bridgen baart mij wat zorgen. Ik hoop dat dit in de toekomst 

          gaat groeien, wanneer die activiteit naar een andere locatie gaat. U hoort 

          hierover nader. 

          Ik wens u fijne zomermaanden toe. 

 

          Veel leesplezier. 

 

          Gerard Kuijper 

          Voorzitter De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

 



2 

 

 

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 de HIK, € 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 CenterParcs 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 

 

 

Zomerstop 

De volgende DSVZ activiteiten hebben een zomerstop en starten weer in september a.s. 

Bridgen: start 4 september a.s.; locatie wordt in volgende nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Klaverjassen: start 4 september a.s.; locatie de ‘Open Golf’. 

Nordic Walking: de lessen van Marike Kramer starten 5 september a.s. Gedurende de 

hele zomer blijven wij (kosteloos) Nordic Walken zonder les en houden de starttijd van 

11.15 uur aan. 

De activiteiten zoals stevig wandelen, biljarten, zwemmen en fietsen gaan ongewijzigd 

door gedurende de zomermaanden. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIpa6t8PrKAhVMcRQKHe8wDosQjRwIBw&url=http://www.diverseplaatjes.nl/biljart.htm&psig=AFQjCNEAF5lZqhCoo7qFz5oUNnZeMISu9Q&ust=1455663527018022
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2M3B9PrKAhVE6xQKHQ0-Cl4QjRwIBw&url=http://www.sportraadzaventem.be/kalender.php&psig=AFQjCNFVwBZpNz_8JQMRgdH-5H2DaD23bw&ust=1455664823258579
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0sOP-vrKAhXFQBQKHRsABDcQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.nl/illustratie/shoe-print.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNGd-HpY5dwmstx3fuxoPZdUdwuSNA&ust=1455666227472045
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56-KM_PrKAhVJXBQKHVNBDuEQjRwIBw&url=http://oud.shot-73.nl/paginas/evenementen/klaverjassen.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNHAYz20K7TKO2gqldE7pIPvXQrxGg&ust=1455666861318070
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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://nordicwalkingforhealth.co.uk/&psig=AFQjCNGelTdb4B_rZ-wkP6qL8ccarFZbQg&ust=1443000037900307
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOv8G1t7jLAhXJd5oKHSttDrMQjRwIBw&url=http://singleactiviteiten.ning.com/forum/topics/klein-fietsrondje-zondag-28-juni-vanuit-amersfoort/showLastReply&psig=AFQjCNHA9jqJnp0U7C1Pbg4cq8ttcLOtNQ&ust=1457778734249799
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Bestuur Adres in Zandvoort Telefoon E-mail 

Gerard Kuijper 

Voorzitter 

Dr. Schaepmanstr. 4 023-5718205 gerard.kuijper@hetnet.nl 

Olga Poots 

Vicevoorzitter / 2e 

penningmeester 

Dr. J.G. Mezgerstr. 118 023-5749789 o.poots@kpnplanet.nl 

Ton van Waarde 

Secretaris  

Staringstraat 1 06-44740653 tonvanwaarde@casema.nl 

Jan Wassenaar 

Penningmeester 

Emmaweg 12 023-5712861 waszand@ziggo.nl 

Ferko van Ancum 

Algemeen 

bestuurslid 

De Ruyterstraat 48 023–5715268 vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuurslid en 

ledenadministratie 

Dr. Schaepmanstr. 4  023-5718205 els.kuijper@hotmail.com 

Mieke Kluitenburg 

Algemen 

bestuurslid 

Witte Veld 64 023-5372694 renemieke@live.nl 

Lies Beelen 

Bestuursassistent 

Poststraat 8 023–5732707 lies.beelen@gmail.com 

Yvonne Janse 

Bestuursassistent 

Houtvaartkade  

Aerdenhout 

023–5242081 yvonnejanse@icloud.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 023-5715268. 

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 
 

Secretariaat: tonvanwaarde@casema.nl, telefoon 06 – 44 74 06 53 

 

Redactie Nieuwsbrief: els.kuijper@hotmail.com 

 

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

 

De nieuwsbrief voor augustus 2017 wordt bezorgd van vrijdag 28 tot en met 

maandag 31 juli a.s. 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bijgekomen.  

De heer W. Bagmeijer, mevrouw J.C.M. Blom, mevrouw S. Driehuizen,  

mevrouw J.C. Geugies – Vink, de heer H. Jansen, mevrouw P. Kemmer – Holierhoek, 

mevrouw J. Rudge, de heer B. Weilers, de heer P.S.A. Zwemmer,  

mevrouw F. van Zwol – Abdala. 

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:renemieke@live.nl
mailto:lies.beelen@gmail
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:tonvanwaarde@casema.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Agenda: 

Dinsdag 6 juni 13.30 uur Cinema Nostalgie Circus Zandvoort 

Donderdag 15 juni 08.30 uur, Dagtocht naar Texel Diverse opstapplaatsen 

Vrijdag 23 juni 10.00-12.00 uur Langer 

zelfstandig wonen bingo 

De Blauwe Tram 

Maandag 26 t/m 30 juni 

 

5 – daagse busreis naar het 

Moezelgebied Duitsland 

 

Woensdag 28 juni Stadswandeling Haarlem 10.06 uur NS station 

Dinsdag 4 juli 13.30 uur Cinema Nostalgie Circus Zandvoort 

Donderdag 6 juli v.a. 9.00 uur opgeven 

dagtocht Rozenhof 

Tilly (telefonisch) of 

Freny (mail) 

Dinsdag 26 juli Stadswandeling Leiden 9.36 uur NS station 

Donderdag 17 augustus 08.30 uur, Dagtocht Rozenhof Diverse opstapplaatsen 

Maandag 28 augustus t/m 

zaterdag 2 september 

6 – daagse culturele busreis 

Bohemen / Praag 

 

 

Verslag dagtocht Friesland met De Klifrak 20-04-2017. 

Met een mooie dag in het vooruitzicht stapten 61 leden van de D.S.V.Z bij de 

Galamadammen aan boord van het historische Salonschip “Klifrak” voor een dag op het 

Friese water. Na een bustocht van anderhalf uur was men aan boord wel toe aan een kop 

koffie met daarbij een vorstelijk gebakje.  

Het zou een trip worden van zo’n vijf uur over de 

Friese meren en binnenwateren met weidse 

vergezichten met rood en zwartbond vee, met 

fraaie en minder fraaie “tegenliggers” met 

Nederlandse of Duitse vlag. Ik heb nooit vermoed 

dat er zoveel zeilschepen, jachten, zeilbootjes en 

meer van die varende vakantiegenoegens zouden zijn zowel op het water, als op de 

kade. Maar dat niet alleen, ook (vakantie) woningen op de wal wedijveren met elkaar in 

vorm, metselwerk, kleur en situering. Het was een rijkdom om te zien. Ik bedacht dat er 

ook voedselbanken zijn voor mensen met een smalle beurs, Nederland met contrasten. 

Tegen één uur waren we bij IJlst, één van de elf steden van de wereldberoemde 

ijsschaatstocht der tochten en bekend vanwege de schaatsenfabriek. Hier voeren we zo 

dicht op de wal, dat men de mensen op de fiets een hand zou kunnen geven. De 

straatnaambordjes geven aan dat de Geeuwkade aan het water ligt en dat Zevenpelsen 

hierop aansluit. Een scherpe bocht werd moeiteloos genomen en een brug met het 

wegdek in verticale stand gaf ons de ruimte om deze aardige stad te verlaten. Aan de 

buitenkant zagen we nog de draaiende Houtzaagmolen “De Rat” . Hier worden bomen tot 

planken gezaagd op een dikte die de opdrachtgever wenst en dat alles dankzij de kracht 

van de wind.  

De civiele dienst aan boord had niet stil gezeten en voor een kop heerlijke groentesoep 

gezorgd, aansluitend broodjes met kaas en vleeswaren. Koffie en thee waren ruim 

aanwezig en een krentenbol vormde het einde van de lunch. Wij kwamen nu vlak bij de 

veel gefotografeerde Waterpoort in Sneek en ook hier scheerden we langs de kaden, met 

op de ene zijde industriële bedrijvigheid en op de andere zijde aantrekkelijke 

flatcomplexen, maar ook fraaie laagbouw.  

Even na één uur draaide het schip het Prinses Margrietkanaal in om aan de terugtocht te 

beginnen. De salon had inmiddels de gezelligheid gekregen van een bruincafé en vele 

glazen wijn wisselden van eigenaar; de advocaat met slagroom had ook goede aftrek. 

Mijn nieuwsgierigheid werd inmiddels toch wel geprikkeld door de eigenaardige naam van 

het schip “Klifrak”: was dit oud Fries, een Keltische benaming? 

 

Vervolg op blz. 5  
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Ik besloot mijn licht op te steken bij de kapitein en hij vertelde dat dit de naam is van 

een korte verbindingsvaart tussen de Workummertrekvaart en de Lange Vliet, in de buurt 

van Workum.  

Het was half vijf en Peter,onze chauffeur, leidde ons op de terugweg in de kop van 

Noord-Holland nog langs prachtige bloeiende bollenvelden. De dames Tilly Polsma en 

Freny Kirindongo kunnen, als resultaat van hun inspanning, weer een succesvolle dag 

noteren, waarvoor wij hen onze dank toezwaaien. En dank aan Peter, die rond half zeven 

het gezelschap in de thuishaven Zandvoort afleverde. Tot de volgende dagtocht.                                                                                                                                                       

Harry Visser.    

 

Stichting de Ruilwinkel van Sinkel maakt het mogelijk.  

Op 22 april reden er 3 VW bussen door ons dorp, opvallend getooid met die prachtige 

nostalgische tulpenslingers onder de voorruit. Op uitnodiging werden de deelnemers 

opgehaald en bij de Ruilwinkel van Sinkel werden zij 

uitgezwaaid. Op naar de bollen, op naar de Nachtegaal in 

Lisse. 

Heerlijk gebak, koffie en thee, het zou ons aan niets 

ontbreken. Broodjes, incl. kroket en gevolgd door heerlijke 

drankjes, waarbij de advocaat met slagroom favoriet was. 

Maar ons doel was natuurlijk “het bloemencorso”. Zeventien 

praalwagens, luxe wagens, vier muziekkorpsen kwamen 

voorbij. Eerste rang voor het raam en de zon kwam door, wat een kleurenpracht, dat was 

samen genieten.                                                                      

Aan alles komt een eind en met een mooie route door en langs de 

bollenvelden weer huiswaarts. Als afsluiting van deze dag kregen 

de deelnemers een bakje blauwe druifjes voor op de vensterbank.  

Met een mooie kaart en een fotoalbum hebben wij de Ruilwinkel 

van Sinkel bedankt, omdat zij deze verwendag mogelijk hebben 

gemaakt. (Wilt u ook door het fotoalbum bladeren? Kijk dan op 

onze DSVZ website). 

Ferko van Ancum 

 

Bloemencorso. 

Door één van de bestuursleden DSVZ werden we gebeld met de 

vraag of wij mee wilden naar het bloemencorso op zaterdag 22 

april jl. Dat wilden we wel. 

We werden opgehaald door Ferko met een busje met 

tulpenslinger. Er zaten al 5 dames in en wij reden naar het 

Zwarte Veld waar wij de overige deelnemers, die met Els en Gerard in een ander busje 

mee waren, zouden ontmoeten. 

Achter elkaar reden we naar de Haltestraat om Mona van de Ruilwinkel te bedanken voor 

de sponsoring van deze dag. Na een leuke binnenroute kwamen we aan in Hotel De 

Nachtegaal in Lisse. 

Wat zou de dag verder brengen? 

Ja hoor, koffie met gebak. Daarna een heerlijke soep; een lunch en toen wachten op het 

Bloemencorso dat om 15.30 uur langs zou komen. 

Het was te winderig om buiten te staan en iedereen bleef binnen waar we het corso goed 

konden zien. Erg mooi allemaal; wat een werk is er mee gemoeid. 

Na afloop kregen we nog een drankje en een rondje bitterballen, zodat de ontelbare 

touringcars de gelegenheid kregen om alvast te gaan rijden en wij niet in een enorme file 

terecht zouden komen. 

Om 18.30 uur werd de groepsfoto gemaakt bij de bussen, waarvan 1 slinger al van een 

busje was verdwenen! En toen gingen we op weg naar Zandvoort. 

Het was een zeer geslaagde, gezellige dag en we willen het bestuur heel hartelijk danken 

voor hun enorme inzet. Het vergt nogal wat organisatie! 

Rietje en Herman Heldoorn 
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Stadswandeling 28 juni in Haarlem 

De stadswandeling gaat door de Burgwalbuurt in Haarlem. Een 

onontdekte wijk met fraaie grachten en oude panden. Onder 

andere ook de Amsterdamse Poort. 

De gids laat de wandelaars verborgen plekjes zien. Bekend waren 

de vele pottenbakkerijen. De kosten zijn € 1,50. 

Aanmelden bij Jopie van Heumen, telefoonnummer 06 11 599 320 

of per e-mail: jopievanheumenbrozius@live.nl of bij Ans Vet, 

telefoonnummer 023 888 77 90 of per e-mail: ans.vet@casema.nl 

We vertrekken met de trein van 10.06 uur vanaf het Station NS. 

 

Stadswandeling 26 juli in Leiden 

Op 26 juli gaat de “Oranje wandeling” door Leiden. Sinds 

1574 heeft Leiden een hechte band met het Koninklijk huis. 

Alle oranjes hebben gestudeerd en/of er kortstondig 

gewoond. De gids toont u de “oranje” gekleurde plekken en 

hun favoriete kroegen. 

De gids verlevendigt het met tal van anekdotes. 

De kosten zijn € 3,00. Aanmelden bij Jopie van Heumen, 

telefoonnummer 06 11 599 320 of per e-mail: 

jopievanheumenbrozius@live.nl of bij Ans Vet, 

telefoonnummer 023 888 77 90 of per e-mail 

ans.vet@casema.nl 

We vertrekken met de trein van 9.36 vanaf het Station NS. 

 

 

Koninklijke onderscheiding 

Ons lid Wim Brethouwer heeft tot zijn grote verrassing op 

woensdag 26 april jongstleden een Koninklijke 

onderscheiding ontvangen. Wim is benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. Wim heeft deze Koninklijke 

onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor 

onder andere onze vereniging. 

Wim, namens DSVZ hartelijk gefeliciteerd.      

        

         Foto: Joop van Nes. 

 

 

Vragen aan Politiek Zandvoort 

Het lijkt nog ver weg: begin 2018 zijn er weer 

gemeenteraadsverkiezingen.  

In aanloop naar deze verkiezingen wil het bestuur 

in het najaar van 2017 alle Zandvoortse politieke 

partijen uitnodigen voor een bijeenkomst. 

Maakt u zich zorgen over zaken in Zandvoort of 

dingen die betrekking hebben op met name 

ouderen, bijvoorbeeld aanvragen voor thuishulp, 

ouderenzorg, verkeerssituaties, woonsituaties 

etc.? Geef dit dan aan ons door, dan kunnen wij 

deze zorgen delen met de politieke partijen in 

Zandvoort. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur 

naar Gerard of Els Kuijper op telefoonnummer 023 – 571 82 05 of per e-mail: 

gerard.kuijper@hetnet.nl 

 

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
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DAGTOCHT MET BROUWERSTOURS NAAR DE ROZENHOF IN LOTTUM (LIMBURG) 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 2017 

Vanaf Zandvoort rijden we naar ´t Wapen van 

Haarzuylen voor koffie / thee met gebak.                                                                                                                                                                   

Daarna via een mooie route naar het Limburgse 

Velden voor een driegangen warme lunch in 

Hostellerie “De Maasduinen”. Bestaande uit 

rundvleesbouillon met balletjes, gevolgd door 

verse groenten, gemengde salade, appelmoes, 

frietjes en gebakken aardappelen. U kunt kiezen 

voor een Hollandse biefstuk met peperroomsaus 

of een lekkerbekje met remouladesaus. Een 

vegetarisch menu is ook mogelijk. De keuze 

opgeven bij aanmelding. Als afsluiting: 

huisgemaakte ijsdessert met slagroom. 

Hierna gaan wij naar De Rozenhof voor een Exclusief Rozen Arrangement Rondleiding. 

Presentatie over de Top roos, verzorging en teelt 

over het Rozendorp Lottum met passende 

beeldpresentatie. Inclusief koffie / thee met 

rozengebak, een rozendrankje en een waardevol 

naslagboekje “Tips van de Rozen experts”.     

Eventuele andere drankjes, dan de hierboven 

genoemde, zijn voor eigen rekening.  

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 daarna de Bodaan. 

Opgeven kan vanaf donderdag 6 juli na 9:00 uur. Aanmeldingen voor die tijd 

worden niet in behandeling genomen. De sluitingsdatum voor aanmelden en betalen is 

vrijdag 4 augustus 2017. Annuleren kan t/m woensdag 9 augustus 2017. Daarna bent u 

het gehele bedrag verschuldigd. 

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

023-5716265. Ingeval dat het antwoordapparaat aan staat, wilt u dan duidelijk en rustig 

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

keuze van vlees, vis of vegetarisch. Als wij u niet persoonlijk gesproken hebben, krijgt u 

altijd een telefoontje of mailtje ter bevestiging terug. Heeft u gehoord dat het akkoord is 

dat u mee kan, dan pas betalen. 

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

NL 34 ABNA 0414 618 882 op naam van Seniorenvereniging Zandvoort.   

Aan- en afmelden en vragen, ook al duurt het even, te allen tijde bij Freny en Tilly. 

 

  

TIP over toeslagen 

Bij toeval ben ik er achter gekomen, dat één van onze leden geen huurtoeslag kreeg, 

terwijl dit lid daar toch recht op heeft. Ik vermoed dat dit meer voorkomt bij onze leden. 

Dus beschikt u slechts over een AOW-uitkering of een AOW-uitkering aangevuld met een 

klein pensioen en heeft u niet veel spaargeld, laat u dit dan berekenen. 

Dit geldt eveneens voor kwijtschelding van aanslagen van gemeentelijke belastingen en 

hoogheemraadschap Rijnland. U kunt hierover contact met mij opnemen op 

telefoonnummer 023-571 82 05 (van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 

11.00 uur) of per e-mail: gerard.kuijper@hetnet.nl 

Gerard Kuijper (voorzitter) 

 
     
 
 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
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CINEMA NOSTALGIE 

Op 6 juni 2017 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor LION, 

gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de Indiase jongen Saroo. 

Als 5-jarig jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die 

hem duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn 

thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of 

waar hij vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te overleven 

in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in 

een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch 

echtpaar.  

Door een samenloop van omstandigheden, gaat Saroo op zijn 

30ste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie 

kwijtraakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste 

jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen 

die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat ene station 

denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in de hoop zijn 

familie terug te vinden.  

Lion is de verfilming van de bestseller “Mijn lange weg naar huis”. De verfilming kent een 

sterrencast waaronder (Oscar® genomineerde) Nicole Kidman, (Oscar® genomineerde) 

Roony Mara, Dev Patel en David Wenham. 

 

Op 4 juli 2017 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar 

deuren voor GOING IN STYLE, komedie met Oscar®winnaars 

Morgan Freeman, Michael Caine en Alan Arkin, de oude vrienden 

Willie, Joe en Al. 

Wanneer hun pensioenfonds door een crisis de kraan dichtdraait 

besluiten ze voor het eerst in hun leven van het rechte pad af te 

stappen. Wanhopig om hun rekeningen te betalen en voor hun 

geliefden te kunnen zorgen, riskeren de drie mannen alles door te 

beginnen aan een gedurfde missie om de bank, die er met hun geld 

vandoor is gegaan, te beroven. 

 

Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13.00 uur. De film vangt aan om 13.30 uur. 

Kosten: € 7,00 inclusief Belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus: € 6,00. Indien u 

gebruik wilt maken van de Belbus, kunt u zich opgeven bij Pluspunt telefoon: 5717373. 

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 

Senioren Vereniging Zandvoort, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is 

voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 

 
Langer zelfstandig wonen 
We gaan steeds langer zelfstandig wonen! 

Waar loopt men tegenaan, wat kunnen we zelf samen oplossen, 

kunnen we elkaar versterken, wat is er allemaal in Zandvoort en wat wordt er nog 

gemist? Waar heeft u behoefte aan en wie zijn er allemaal om u hierbij te ondersteunen?  

Aan de hand van een speciaal gemaakte leuke gezellige BINGO gaan we hierover samen 

in gesprek. Er is een keuze uit leuke prijzen waar u allemaal wat aan heeft terwijl u 

langer zelfstandig woont.  

Wethouder GertJan Bluijs zal de Bingo(deels) presenteren, verschillende organisaties 

doen mee. 

Aanmelden is fijn (maar niet verplicht) bij pluspunt 023 5740330. 

Vrijdag 23 juni 10:00 – 12:00 uur in de Blauwe Tram 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizpaS1xYPUAhWLY1AKHX66BqEQjRwIBw&url=http://www.foodchain.org.uk/about-us/latest-news/bingo-night-at-the-food-chain-/&psig=AFQjCNF0yUzk8KSRXAawMBh6pB292ejzkA&ust=1495543904203545
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip0fvDxIPUAhVHLVAKHYquDoUQjRwIBw&url=https://www.zwolle.nl/langzultuwonen&psig=AFQjCNEBEDnLiTuqeeYyrzIiglAt6k04xw&ust=1495543604221733
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Zomertabletcafé ontmoeting  

Neemt u uw tablet mee op vakantie en wilt u snel wat handige tips en trucs leren? Over 

bijvoorbeeld e-books op uw tablet, wifi in het buitenland of leuke selfies maken? Neem 

uw eigen tablet mee. Onder begeleiding van de mediacoaches.  

Vrijdag 11 aug | 10:00 – 12:00 uur | Gratis 

de Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1 in Zandvoort 

 

Voor een uitstapje naar Haarlem:  

Hofjesconcerten optredens   

Ruim 50 amateurensembles doen mee aan de 

Hofjesconcerten in de mooiste Haarlemse hofjes, 

ook op het binnenplein van de Bibliotheek. Van 

romantische liederen tot smartlappen, en van 

popsongs tot middeleeuwse gezangen. Elk concert duurt ca. een halfuur. 

Zaterdag 1 juli | 12:00 – 17:00 uur | Gratis  

de Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32 in Haarlem 

 

  Boekentips 

  Santa Montefiore 

  De laatste roos van de zomer 

  Op kasteel Deverill bloeien niet alleen rozen. Ook de liefde 

  bloeit op bij de bewoners. De vroegere geliefde van Kitty keert 

  terug vanuit Amerika met vrouw en kinderen. Ondanks dat ze 

  beiden een heel ander leven leiden, zijn hun gevoelens voor 

  elkaar niet veranderd. Ook bij Jack Deverill bloeit de liefde op 

  als hij een mooi Amerikaans meisje ontmoet in Dublin. 

  Het derde en laatste deel over kasteel Deverill en zijn 

  inwoners. 

 

            Leila Meacham 

 Het zwarte goud 

 Aan het begin van de twintigste eeuw heerst er onrust bij de  

 veehouders in Texas. Vooral de niet grootgrondbezitters 

 ondervinden hinder van de olievondsten. Samantha Gordon is 

 de dochter van een rijke veehouder. Haar toekomst als 

 erfgename is al voor haar uitgestippeld, terwijl ze liever als 

 paleontoloog gaat werken. Nathan Holloway is van eenvoudige 

 komaf en werkt als boerenknecht bij zijn vader op de boerderij. 

 Voor zowel Nathan als Samantha zal het leven anders lopen 

 dan gepland. Familiegeheimen, intriges en liefde spelen in 

 beide kringen een rol. 

     Weer een heerlijk dik boek van Leila Meacham dat je in één adem uitleest. 

 
   Nuria Pradas 

  Een modehuis in Barcelona 

 “Een modehuis in Barcelona” is een liefdesverhaal én een 

  verhaal over het wel en wee van de medewerkers in 

  modehuis 

  Santa Eulalia. Audreu Molin opent in 1843 het modehuis en 

  heeft al snel succes. De winkel wordt dé plek met de 

  nieuwste mode voor de gegoede klasse. De medewerkers 

  zijn nauw betrokken bij de winkel. Ze overleven menige 

  crisis en meerdere oorlogen. Het modehuis is nog steeds te 

  vinden in één van de belangrijkste winkelstraten van 

  Barcelona. 

     Fraai geschreven. Voor liefhebbers van familiekronieken. 
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Bellicon les bij OOK Zandvoort 

Bewegen is gezond en leuk. Ook als mensen minder mobiel 

worden, is het goed om te blijven bewegen. U blijft vitaal, 

doordat bewegen de botten sterk houdt waardoor het risico op 

breuken kleiner is en het vermindert de kans op bepaalde 

ouderdomsziekten.  

OOK Zandvoort wil bewegen op een leuke manier stimuleren met Bellicon lessen voor 

senioren. Een Bellicon is een mini trampoline waarop ook steunen geplaatst kunnen 

worden, zodat ook mensen met bv een rollator aan de lessen kunnen deelnemen. 

Bewegen op een trampoline is een uitstekende vorm van beweging: het houdt je op een 

gezonde en vrolijke manier in beweging en het is kinderlijk eenvoudig; “bouncen” kan 

iedereen! Bovendien is trampolinespringen niet alleen gezond, maar ook ontzettend leuk 

om te doen! Dus geef u op en doe mee. 

Waar: OOK Zandvoort 

Wanneer: 12 september t/m 17 oktober a.s. 

Aantal bijeenkomsten: 7x (1e les is gratis proefles + 6 betaalde lessen) 

Kosten: 6 lessen voor € 42,50  

De lessen duren inclusief de koffie/thee pauze een uurtje en worden aangepast naar uw 

eigen tempo en kunnen. De les wordt gegeven door een ervaren MBVO docent in een 

kleine groep zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OOK Zandvoort, 023 5740355, 

info@ookzandvoort.nl. 

 

Zomeruitjes OOK Samen 

Ook in de zomermaanden gaat OOK Samen, het gezelligste 

huiskamerproject voor senioren van Zandvoort, namelijk gewoon 

door! Er zijn dan zelfs diverse leuke uitjes en extra activiteiten 

zodat u zich niet hoeft te vervelen: Meezingmiddag, Jeu de 

Boules, terrasje doen op het strand, Midgetgolf, naar de Pluktuin 

en nog veel meer. Op www.ookzandvoort.nl vindt u meer informatie en een omschrijving 

van alle uitstapjes. Aanmelden kan bij de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55. Meer 

informatie kunt u ook opvragen bij Jolanda Meier via 023-5740330 of mail: 

jolanda@pluspuntzandvoort.nl  

 

Meezingmiddag 

Dinsdag 27 juni a.s. wordt het een vrolijke boel bij OOK Samen 

in het gebouw van  Pluspunt. Samen met Maaike Koper (zang) en 

Charles van den Heuvel (toetsen) zingen we samen, onder het 

genot van een kopje koffie en een lekkernij, de welbekende 

meezingers.  

Iedereen die van zingen èn gezelligheid houdt, kan meedoen. Luidkeels meezingen, 

zachtjes neuriën, of playbacken: alles mag!  

Vanaf 14.00 uur en voor € 2,50 p.p. bent u van harte welkom om aan te schuiven bij 

deze meezingmiddag. We zingen tot ongeveer 15.30 uur. Aanmelden kan bij de balie van 

Pluspunt, Flemingstraat 55, 5740330. 

 

mailto:info@ookzandvoort.nl
http://www.ookzandvoort.nl/
mailto:jolanda@pluspuntzandvoort.nl

