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Nieuwsbrief   

Oktober  2017 

 

Beste leden,  

 

We zijn weer begonnen met een nieuw seizoen bij DSVZ. 

De 6-daagse cultuurreis naar de Bohemen en Praag is succesvol verlopen en 

nu komen de andere activiteiten weer aan bod. 

Het klaverjassen en bridgen zijn inmiddels van start gegaan, het werd een 

onverwacht feestelijke opening van het nieuwe seizoen, u leest hierover op 

bladzijde 8 van deze nieuwsbrief. 

Als één van de eerste evenementen was de Mobiliteitsdag op 14 september     

jongstleden in het LDC/ de Blauwe Tram. 

Diverse organisaties, zoals de gemeente, Pluspunt, OOK Zandvoort, de 

Verbeelding, Tandem, DSVZ etc. gaven hieraan hun medewerking. Er werden 

diverse demonstraties gegeven. Jammer was dat de weergoden het af lieten 

weten, want de regen kwam met bakken uit de hemel, zodat de 

buitenactiviteiten zoals o.a. de rollatorwandeling moesten worden afgelast. 

Maar de binnenactiviteiten werden enthousiast beoefend. 

Over de rollatorwandeling leest u op bladzijde 8 in deze nieuwsbrief.          

Doet u een keer mee? 

Wij waren vooral verheugd dat de Zeevisvereniging Zandvoort, in de persoon 

van Jeff de Vos, bereid was om verse makreel te roken, waarvan de opbrengst 

beschikbaar werd gesteld voor een goed doel en hiervoor had hij DSVZ 

gekozen. 

Door de aanwezigheid van de donderdag 

bridgeclub werden alle vers gerookte 

makrelen aan de man/vrouw gebracht en 

heeft het onze vereniging het mooie 

bedrag van € 240,= opgeleverd.  

Hartelijk dank Zeevisvereniging Zandvoort 

voor dit mooie bedrag. 

 

 

 Foto gemaakt door: Jeff de Vos 

 

 

 

Vrijwilligers en leden, veel succes toegewenst bij al uw activiteiten in het    

komend seizoen. 

 

Gerard Kuijper 

Voorzitter De Seniorenvereniging Zandvoort 
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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 ca 16.30 uur, € 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 de  

  ‘Open Golf’ aan de Duintjesveldweg 3 in Zandvoort.  

  Voor informatie: Cor van Jaarsveld 06 – 13 01 55 88 

 

  Klaverjassen 

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

  ‘Open Golf’ aan de Duintjesveldweg 3 in Zandvoort.  

   Voor informatie: Inge Wardenier 06 -  36 12 09 69                                                                                     

 

                          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 

 
Leesgroep 

De nieuwe locatie voor onze leesgroep wordt het Rode Kruis gebouw aan de  

Nicolaas Beetslaan 14, 2041 NN Zandvoort. De leesgroep komt één keer per 6 weken bij 

elkaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met Atie Kroonsberg op  

telefoonnummer 023 573 08 66. 

 

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 over november 2017 wordt bezorgd van vrijdag 27 oktober tot en met 

maandag 30 oktober a.s. 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:tonvanwaarde@casema.nl
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 

Algemeen 

bestuurslid 

Witte Veld 64 023-5372694 renemieke@live.nl 

Lies Beelen 

Bestuursassistent 

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

Yvonne Janse 

Bestuursassistent 

Houtvaartkade 3 

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 wat te vieren 

heeft.  

Kom op, breng een bezoekje, pak de telefoon en maak een 

praatje of stuur een kaartje. 

Laten wij met 700 leden OMZIEN NAAR ELKAAR. 

Help zelf of wijs de weg naar hulp en ondersteuning. 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bijgekomen.  

De heer C.J. Bender, mevrouw W.G.M. van Kampen – Versteege,  

mevrouw A. Kol – Vergers, de heer H.G.M. Laagland en mevrouw N.I. Regensburg. 

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

6-daagse busreis Bohemen/ Praag  

 

 

Het verslag van de busreis 28 augustus t/m 2 

september naar Bohemen/ Praag komt in de 

volgende nieuwsbrief.  

Op www.seniorenvereniging-zandvoort.nl  

kunt u alvast het fotoboek van de reis bekijken. 

 

 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:renemieke@live.nl
mailto:lies.beelen@gmail
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Verslag dagtocht naar de Rozenhof in Lottum 17 augustus 2017 

 

Het begon te miezeren toen onze touringcar netjes op tijd vertrok 

richting Haarzuilens. Tilly wenste iedereen een fijne dag en Peter, de 

chauffeur, beloofde dat het weer beter zou worden. De regen was 

gelukkig deze dag geen spelbreker. Rond 10.00 uur konden wij voor 

de koffie met gebak aanschuiven in restaurant ’t Wapen van 

Haarzuylen. Zo klein als de koffiekopjes waren, zo groot waren         

de heerlijke gebakjes. 

Rond 11.00 uur zat iedereen weer op z’n plekje in de bus en zette 

Peter koers richting Velden in Limburg. Dwars door het groene hart van Nederland.      

We passeerden de bruggen over de Lek, Waal en de Maas. 

Tilly gaf ons een lesje geschiedenis over de oorsprong (Frankrijk) en de loop van de 

Maas. Via de A73 reden wij richting Venlo. Opvallend waren, behalve de vele fruitbomen 

in de Betuwe, de uitgestrekte maïsvelden. Bij Venlo konden wij vanuit de bus de 

restanten zien van de Floriade in 2012, de loopbruggen en gebouwen. 

Tilly vertelde intussen een verhaaltje over Velden; dit plaatsje dateert uit de 

middeleeuwen. Rond de klok van 13.00 uur kwamen wij aan in Hostellerie                  

“De Maasduinen” in Velden, waar wij werden getrakteerd op een 3 gangen menu. 

Er was heel veel eten over. Erg, wetende dat er elders in de wereld mensen honger 

lijden.  

Na deze voortreffelijke maaltijd namen wij weer plaats in de bus om het laatste traject af 

te leggen naar ons einddoel: De Rozenhof in Lottum. 

 

Het was al bijna 16.00 uur toen wij daar arriveerden.      

We werden verdeeld in groepen voor de rondleiding door 

de prachtige (rozen) tuin. Er hing een heerlijke rozengeur. 

Ik dacht: Als het nu donker was en de maan zou schijnen, 

konden we ervaren hoe het leven is bij rozengeur en 

maneschijn! 

Er liepen prachtige scharrelkippen rond die meehielpen het 

biologisch evenwicht in stand te houden. Na de rondleiding 

namen wij plaats in een serre, waar wij getrakteerd werden 

op koffie / thee met een rozengebakje en een 

rozenlikeurtje. 

Bij de rondleidingen buiten kreeg niet iedereen mee wat er 

uitgelegd werd. Nu werd uitvoerig stil gestaan bij de geschiedenis zowel op cultureel als 

botanisch gebied van de roos (de koningin der bloemen). Zo zijn er wereldwijd 100.000 

rozensoorten. In deze tuin stonden 163 verschillende rassen. 

De roos is een kalkminnende plant. Wij vroegen ons onderweg al af waarom wij grote 

velden met Afrikaantjes zagen; wij kregen te horen dat die geteeld worden voor bodem 

bemesting. Het rozenaaltje kwam ter sprake. Alles (en dat is heel veel) werd uitgelegd: 

van bottel tot roos, bemesten en snoeien. We konden het oculeren aanschouwen. Tot slot 

kreeg iedereen een boekje en was er nog gelegenheid om iets te kopen in het winkeltje. 

 

Het was al ruim 18.00 uur toen wij eindelijk de thuisreis aanvaardden. De zon had zich 

de hele dag niet laten zien en we hadden nog een lange reis voor de boeg. Daarom werd  

bij een benzinestation bij de afslag Culemborg nog een tussenstop gemaakt, waarbij wij 

werden getrakteerd op een plak koek en een vruchtendrankje. 

Bij Amstelveen brak de hemel open en ……… kwam de zon door. De belofte van Peter 

werd waarheid, maar bij het naderen van de thuishaven herinnerden grote plassen op de 

weg ons aan de fikse regenbuien. 

We waren omstreeks 20.00 uur terug en dat betekende het einde van weer een 

geweldige dagtocht. 

 

Klaasje Armbrust 
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Verslag van de stadswandeling door Amersfoort 

Woensdag 30 augustus: de regen komt met bakken naar beneden. 

Maar wij, 10 dames, gaan opgewekt met de trein naar Amersfoort om een wandeling 

door het historisch centrum van de stad te maken. We hadden geluk, het werd droog. 

Uiteraard zijn we gestart met koffie bij het stadscafé " de Observant". 

Vroeger was dat een van de vele kloosters, die in de buitenring van de stad lagen. 

We liepen langs een park waar moderne architectuur te zien was. 

Van een bankje met kleurvlakken van Mondriaan tot de stoel van Rietveld. 

 

Daarna kwamen we bij de Koppelpoort, 

die in 1400 onderdeel van de 

voormalige stadsmuur was. De 

grenswacht keek vandaar uit over de 

stad. Daarnaast diende de poort ook 

als beveiliging, kering en tegen 

overstromingen. De stad lag namelijk 

aan de Zuiderzee.  

Door middel van een grote houten 

tredmolen, die door gevangenen in 

beweging werd gebracht, kon men een 

houtenschot laten zakken om zo het 

water tegen te houden. 

 

Wist u dat er ook een beiaardschool is? Uit heel Europa komen mensen om te leren 

spelen. Het examen wordt afgenomen op het orgel van de "Onze Lieve Vrouwentoren". 

Op de fundamenten van de oude stadsmuur zijn de bekende muurhuizen gebouwd. 

Doordat het fundament erg smal is, zijn de huizen in de breedte gebouwd. 

Lopend langs de grachtjes kwamen we bij de grote Sint Joriskerk. 

De rijke mensen konden in de kerk worden begraven. Of dat lekker rook? Nee, vandaar 

het gezegde "rijke stinkerd". Voor de ingang was een groot rooster. Zodat de varkens, 

die gewoon rond de kerk hun eten zochten er niet in konden. Bovendien was het dan ook 

voor de duivel met zijn bokkenpootjes onmogelijk om er in te komen. 

De leuke en leerzame rondleiding van ruim 2 uur eindigde hier. 

Op een terras hebben we daarna heerlijk geluncht. Er was nog wat tijd over om te 

winkelen. Daarna gingen we moe, maar voldaan huiswaarts. 

Een paar dames gingen samen nog wat eten en drinken. 

Voor velen was het een openbaring dat Amersfoort zo'n fraai middeleeuws centrum 

heeft. Ans en Jopie bedankt voor de geslaagde dag. 

Wil Dekker en Stineke Krol 

 

Uit eten  

Deze maand eten we bij Amazing Asia, Zeestraat 49 naast het NS station. 

Wanneer: woensdag 18 en donderdag 19 oktober. 

Tijd:  u bent v.a. 17.00 uur van harte welkom,    

aanvang buffet 18.00 uur.                      

Menu:  Buffet bestaande uit Foe Yong Hai, Babi Pangang, 

Kip kerrie, krokante kip zoet zuur, Bami, Nasi en 

als nagerecht een toetje van eigenaar Simon. 

Prijs:  € 15,00 per persoon, exclusief consumpties. 

U kunt zich opgeven bij Jopie van Heumen op telefoonnummer 06 11 59 93 20 of per  

e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl of bij Ans Vet op telefoonnummer 023 888 77 90/  

06 24 45 21 99 of per e-mail ans.vet@casema.nl 

Mocht u na aanmelding niet kunnen komen, wilt u dit dan doorgeven op telefoonnummer  

06 11 59 93 20. Iemand anders kan dan in uw plaats komen eten. 

 

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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     Modeshow 19 oktober  

Het is weer zo ver! 

Jorg en Nelly hebben weer flink ingekocht en sommige 

van onze eigen mannequins zijn al aan het oefenen. 

Wanneer : donderdag 19 oktober 

Waar  : Theater De Krocht 

Entree  : Gratis, maar u dient zich wel vooraf 

                       aan te melden 

Aanvang : 14.30 uur 

Zaal open : 14.00 uur 

Het aanmelden is verplicht i.v.m. het aantal stoelen in De 

Krocht; wilt u bij aanmelding uw naam opgeven en/of de 

namen voor de personen welke u aan wilt melden. 

U kunt zich opgeven bij Els Kuijper, van maandag tot en 

met vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur op 

telefoonnummer 023-571 82 05 of per e-mail: 

els.kuijper@hotmail.com 

Of bij Klaasje Armbrust op telefoonnummer  

023-571 75 22 of per e-mail klaasjearmbrust@gmail.com 
 

Wat verder nog belangrijk is: Bij binnenkomst ontvangt u een gratis lot. De verloting 

vindt plaats tussen de 2e en de 3e ronde van de modeshow door onze eigen mannequins. 

Er is tijdens de modeshow geen pauze; na de modeshow kunt u consumpties (graag 

contant betalen) aan de bar van De Krocht aanschaffen.  

De verkoop van de kleding zal plaatsvinden na de modeshow. De kleding kunt u in De 

Krocht passen. De aangekochte kleding kunt u contant en met uw pinpas betalen. 

Mocht u het team van mannequins willen aanvullen? Bel dan met Klaasje Armbrust. 

Graag tot ziens in De Krocht op donderdag 19 oktober. Wij verheugen ons op de show. 

N.B. op 19 oktober is er ook een etentje bij Amazing Asia, indien u vanaf De Krocht 

gebracht wilt worden naar Amazing Asia, dan kunt u bellen met Klaasje Armbrust op 

bovenstaand telefoonnummer. 

 

Wij gaan weer naar een museum 

Donderdag 26 oktober a.s. gaan wij voor de liefhebbers weer naar Amsterdam. 

Wij vertrekken met de trein van 9.34 uur vanaf station 

Zandvoort. 

Kom op tijd en zorg voor voldoende saldo op uw OV chipkaart. 

In Amsterdam gaan wij op het vertrouwde adres koffie drinken 

om vervolgens met tram 9 naar het Verzetsmuseum 

(toegangsprijs € 10,-, museumjaarkaarthouders kunnen gratis 

naar binnen) te gaan. 

Tot 12 november is er een tentoonstelling over de objecten uit 

de strafkampen van de Sovjet. Uiteraard is er ook informatie 

over de 2e wereldoorlog. 

In het museum is er ook gelegenheid om te lunchen. (uitgebreide lunchkaart) 

Na de lunch kunnen wij kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

 Bezoek klederdrachtmuseum op de Herengracht; zij zijn nog niet aangesloten bij 

de museumjaarkaart (daar zijn zij nog mee bezig). Wij kunnen hier lopend naar 

toe (20 minuten) of een paar haltes met tramlijn 9 

 Bezoek Artis 

 Winkelen 

 Terug naar Zandvoort 

Graag opgeven bij Olga Poots, tel.nummer 023-574 97 89 mail: o.poots@kpnplanet.nl of 

Jan Wassenaar tel.nummer 023-571 28 61 mail: waszand@ziggo.nl 

 

 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
mailto:klaasjearmbrust@gmail.com
mailto:o.poots@kpnplanet.nl
mailto:waszand@ziggo.nl
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De Seniorenvereniging Zandvoort bestaat 5 jaar 

Dit gaat natuurlijk gevierd worden. 

Op zaterdag 25 november a.s. in onze vertrouwde locatie 

gebouw De Krocht. 

Een speciale werkgroep heeft in samenwerking met het 

bestuur al een aardig programma in elkaar gezet; er 

moeten nog enkele puntjes op de i worden gezet. 

Het feest zal in 2 delen, van 11.00 tot 14.00 uur en van  

16.00 tot 20.00 uur, plaatsvinden. 

Zoals u van DSVZ gewend bent, zult u zonder honger of dorst het gebouw de Krocht 

weer verlaten. 

Dit alles voor slechts een eigen bijdrage van € 7,50 over te maken op 

bankrekeningnummer NL60INGB0007463963 (GEEN VERKOOP AAN DE ZAAL) 

U kunt inschrijven voor 1 van de 2 dagdelen; het programma voor de beide dagdelen is 

nagenoeg gelijk. Ik kan u verzekeren dat het gezellig gaat worden. 

Mail of bel vanaf woensdag 4 oktober naar o.poots@kpnplanet.nl of op telefoonnummer  

tel. 023-574 97 89. Bel a.u.b. niet voor 13.00 uur, want dan krijgt u een 

antwoordapparaat met veel piepjes. Voor degene die op 6 of 7 oktober a.s. bij de High 

Tea in De Krocht aanwezig is, kan zich daar bij mij opgeven. (via bank/ giro betalen). 

Indien u uw eigen bijdrage contant wilt betalen: 

op maandag 9 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur zit ik bij het Pluspunt en op 13 oktober 

tussen 14.00 en 16.00 uur in de Krocht. 

Olga Poots 

 

CINEMA NOSTALGIE 

Vorige maand waren er technische problemen met het vertonen van deze film. Deze 

problemen zijn nu opgelost. 

Op 3 oktober 2017 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor 

VICEROY’S HOUSE, met Hugh Bonneville & Gillian Anderson 

 

1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Koningin 

Victoria’s achterkleinzoon, Lord Mountbatten verhuist voor een 

periode van zes maanden met zijn echtgenote en dochter naar New 

Delhi. Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar 

onafhankelijkheid van het land te overzien. Al snel breekt geweld 

uit tussen de hindoes, moslims en sikhs; iets dat ook grote invloed 

heeft op de levens van de vijfhonderd personeelsleden in het paleis 

van de onderkoning. De liefde tussen Jeet, een jonge hindoe-

bediende en Aalia, een moslimvrouw die in het paleis werkt, loopt 

gevaar ten onder te gaan door de tumultueuze gebeurtenissen en 

hun eigen conflicten met hun respectievelijke religieuze 

gemeenschappen. Wanneer de situatie dreigt te escaleren, worden 

ze gedwongen een monumentale keuze te maken. 

 

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. 

 

 

mailto:o.poots@kpnplanet.nl
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Agenda: 

Dinsdag 3 oktober 13.30 uur Cinema Nostalgie Circus Zandvoort 

Vrijdag 6 oktober 14.00 uur High Tea Theater De Krocht 

Zaterdag 7 oktober 14.00 uur High Tea Theater De Krocht 

Donderdag 12 oktober Buffetcruise op de Linge Diverse opstapplaatsen 

Vrijdag 13 oktober 20.15 uur Cor Bakker en 

Danny Malando 

Schouwburg Velsen 

Woensdag 18 oktober 18.00 uur aanvang buffet Amazing Asia 

Donderdag 19 oktober 14.30 uur aanvang 

modeshow 

Theater De Krocht 

Donderdag 19 oktober 18.00 uur aanvang buffet Amazing Asia 

Donderdag 26 oktober 9.34 uur station Zandvoort Verzetsmuseum Amsterdam 

Zaterdag 25 november 11.00-14.00 uur 5-jaar 

jubileum DSVZ 

Theater De Krocht 

Zaterdag 25 november 16.00-20.00 uur 5-jaar 

jubileum DSVZ 

Theater De Krocht 

 

Feestelijke opening klaverjas- en bridge seizoen 

Maandag 4 september is het nieuwe klaverjas- 

en bridge seizoen begonnen.  

Onverwacht werd het een feestelijke opening 

van het seizoen. 

De dames Aafke van Hunen, Atie van Dalen 

hebben, na jaren, de begeleiding van het 

klaverjassen met ingang van deze datum 

overgedragen. Ook Fini van der Meulen heeft de 

begeleiding van het bridgen overgedragen. 

Wethouder Gert Jan Bluijs kwam onverwacht op 

bezoek en reikte de dames de Zandvoortse 

vrijwilligersspeld uit.  

 

Van DSVZ ontvingen de dames een mooi boeket bloemen als dank voor de inzet.  

Op de foto ziet u van links naar rechts voorzitter Gerard Kuijper, Atie van Dalen,  

Aafke van Hunen, wethouder Gert Jan Bluijs en Fini van der Meulen. 

 

Rollatorwandelen met Sportservice Heemstede–Zandvoort 

Wanneer iemand afhankelijk wordt van een rollator wil dat niet zeggen 

dat je niets meer kunt. Het kan zelfs het begin zijn van een nieuw 

sociaal leven! Vindt u het leuk om in gezelschap te wandelen en 

gebruikt u een rollator, wandel dan mee met de rollatorwandeling. 

Start- en eindpunt is op donderdagmiddag bij De Blauwe Tram. De start is om 13.30 uur 

en na 30 minuten is de groep weer terug bij De Blauwe Tram; daar kan dan nog gezellig 

met elkaar op eigen kosten een kopje koffie worden gedronken.  

De begeleiding van de rollatorwandeling is in handen van een medewerker van Team 

Sportservice Heemstede-Zandvoort, Christopher Manuputty. Er zijn geen kosten aan 

verbonden, de deelname is wel op basis van eigen risico. 

Deze beweegactiviteit is in het kader van het sportimpuls Zeker Bewegen in Zandvoort. 

Dit is een stimuleringsproject voor iedereen ouder dan 60 jaar uit Zandvoort, die meer in 

beweging wil komen. Er is al een wandelgroepje in verzorgingstehuis de Bodaan. 

Door het succes van dit wandelgroepje wil Team Sportservice Heemstede-Zandvoort in 

samenwerking met Amie, fysiotherapie de Prinsenhof en Pluspunt op meer locaties gaan 

wandelen. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Christopher Manuputty op telefoonnummer  

023 – 573 46 79, per e-mail: cmanuputty@sportserviceheemstedezandvoort.nl 

Het algemene e-mail adres is www.sportserviceheemstedezandvoort.nl 

mailto:cmanuputty@sportserviceheemstedezandvoort.nl
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Koffie Inlooppunt in De Blauwe Tram 

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur vanaf 4 

oktober a.s. bent u van harte welkom voor koffie en een 

praatje: mensen ontmoeten en vrienden maken. Dit wordt 

tevens een plek voor vraag en aanbod zoals: ik zoek iemand 

om mee te winkelen of ik wil een keer voor iemand koken etc. De kosten zijn € 1,50 voor 

twee kopjes koffie met wat lekkers. Aanmelden is niet nodig, kom gewoon eens 

binnenlopen: De Blauwe Tram, Louis Davisdcarré 1, Zandvoort centrum. 

 

OOK Samen nu ook op woensdag en zondag in De Blauwe Tram 

OOK Samen is dé plek voor ontmoeting en gezelligheid! Elke dinsdag- en 

donderdagmiddag kunt u bij OOK Samen van 13.30 tot 16.00 uur deelnemen aan 

spelletjes en creatieve activiteiten in Pluspunt en elke woensdagmiddag  van 13.30 tot 

16.00 uur in “De Blauwe Tram”!  

 

Elke eerste en derde zondag kunt u aanschuiven voor OOK Samen in Pluspunt van 10.30 

tot 15.30 uur en elke vierde zondag van de maand kunt u meedoen met OOK Samen in 

De Blauwe Tram van 13.30 tot 16.00 uur. Speciaal voor OOK Samen rijdt de Belbus op 

deze zondagen ook: informatie, opgeven  en reserveren via telefoon: 023 571 73 73. 

Kosten inclusief koffie/thee: meedoen aan spelletjes € 2,50, meedoen aan creatieve 

activiteiten € 3,50, de zondagen bij Pluspunt zijn inclusief warme maaltijd € 9,50. 

De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en gratis! 

 

Bellicon 

Een Bellicon is een mini trampoline waarop ook steunen geplaatst kunnen worden, zodat 

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

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. 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! 

Voor meedoen, aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met OOK 

Zandvoort, 023 574 03 55, info@ookzandvoort.nl 

 

Dia lezing De kust in de Kunst in De Blauwe Tram 

Door de jaren heen is de kust veel afgebeeld in de kunst. De kust als elitaire ontspanning 

of in een broodnodig hardwerkend bestaan van vissers en jutters. Of als oorlogsgebied 

en ontdekkingsreizigers uit de Gouden Eeuw die ons nieuwe kruiden en voedsel brachten. 

In deze dia lezing neemt Arianne Deligianni u mee naar de Kust in de Kunst. 

Woensdag 11 oktober van 19.30- 21.30 uur. 

Aanmelden bij Pluspunt, telefoonnummer 023 571 73 73 of op www.pluspuntzandvoort.nl 

De kosten voor deze lezing zijn € 10,00 inclusief een kopje koffie of thee. 

 

Dia lezing in het Pluspunt, Sint Maarten het feest van geven en ontvangen 

In 2016 was het 1700 jaar geleden dat Sint Maarten werd geboren, de beschermheilige 

van de stad Utrecht. In Nederland, en vooral in Utrecht, kom je Sint Maarten overal 

tegen: als standbeeld, op de wimbergen van het pandhof en de deuren van de Dom,  

bovenop de Domtoren, in het stadswapen en tussen de kunstschatten van Museum 

Catharijneconvent. Bovendien is deze heilige verbonden aan het “feest van het delen”, 

waar kinderen op lampionnentocht gaan wanneer het begint te schemeren. Maar hoe is 

het feest ontstaan en wat is de betekenis van de lampionnen, de liedjes en de andere 

tradities? Woensdag 8 november van 14.00- 16.00 uur. Aanmelden bij Pluspunt, 

telefoonnummer 023 571 73 73 of op www.pluspuntzandvoort.nl  

Kosten € 10,00 inclusief een kopje koffie of thee. 

mailto:info@ookzandvoort.nl
http://www.pluspuntzandvoort.nl/
http://www.pluspuntzandvoort.nl/
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Leer werken met de digitale overheid – cursus 

Dinsdag 14, 28 nov & 5, 12 dec | 10:00 - 12:00 uur | Gratis 

de Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1 in Zandvoort 

 

Wilt u ook overheidszaken via de computer regelen? De 

Bibliotheek biedt u een gratis cursus aan om hiermee aan de 

slag te gaan. In de cursus worden alle stappen van het veilig 

zoeken en vinden van de juiste overheidsinformatie 

uitgelegd. Ook wordt u stap-voor-stap meegenomen in het 

proces van het aanvragen van een DigiD. U krijgt een gratis 

werkboek waarin oefenmateriaal en nuttige tips staan, zodat 

u thuis alles nog eens op uw gemak kunt lezen. De lessen 

worden gegeven in kleine groepjes en aan het einde van de cursus is er een feestelijke 

certificaatuitreiking. U hoeft geen examen te doen. Maar met het doen van de oefeningen 

in het werkboek kunt u wel een certificaat verdienen. Tijdens de cursus kunt u 

gebruikmaken van laptops van de Bibliotheek en wordt uw privacy gewaarborgd. De 

cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten van de Stichting Digisterker. Voor 

deze cursus zijn de basisvaardigheden op een computer nodig. Bent u nog niet bekend 

met de computer en het internet, dan kunt u eerst de gratis cursus Klik & Tik volgen. 

Meer weten? Vraag ernaar bij de balie van de Bibliotheek. 

 

Boekentips 

Elin Hilderbrand : Een weekend aan zee 

 

Laurel, Belinda en Scarlett zijn alle drie ooit getrouwd geweest met 

Deacon Thorpe. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken en houden dan 

ook flink afstand van elkaar. Maar als Deacon plotseling overlijdt, 

moeten ze noodgedwongen weer bij elkaar komen. Het was de laatste 

wens van Deacon dat zijn 3 ex-vrouwen met kinderen een weekend 

verblijven in zijn zomerhuis op zijn geliefde eiland. Daar moeten zij 

gezamenlijk zijn as uitstrooien. De dames krijgen daar ook te horen dat 

ze het zomerhuis erven. Maar gaat het ze lukken om de strijdbijl te 

begraven. Een heerlijk luchtig boek om in een weekend uit te lezen. 

 

 

Camilla Läckberg : Heks 

 

Inspecteur Patrik Hedström en zijn team zoeken de moordenaar van 

een 4-jarig meisje. De moord doet ze denken aan een zaak van dertig 

jaar eerder. Hoe dieper ze in de zaak duiken, hoe verder ze teruggaan 

in de tijd. Om precies te zijn naar hekserij in de zeventiende eeuw. 

Weer een heerlijke thriller zoals we die gewend zijn van Camilla 

Läckberg. Boeit vanaf de eerste pagina. 

 

 

 

Cathy Kelly : Tussen zussen 

 

Twee zussen gaan verschillend om met de verdwijning van hun 

moeder. Cassie heeft een gezin en zorgt er voor dat alles perfect op 

rolletjes loopt. Coco wil daarentegen genieten van de vrijheid zonder 

mannen, die volgens haar het leven alleen maar ingewikkeld maken. 

Tot Coco iemand uit het verleden tegenkomt. De oma van Cassie en 

Coco probeert de zusjes ondertussen te helpen bij het verwerken van 

hun verdriet en verlies. Een hartverwarmend verhaal over de liefde 

tussen twee zussen. 


