Nieuwsbrief
juni/juli 2015

Over de grenzen heen
Achter mijn laptop in het prachtige Mercure hotel in Trouville Sur Mer maak ik
het voorwoord voor deze nieuwsbrief. Als het klaar is gaat het per mail naar
onze secretaris, die er redactioneel de laatste hand aan legt. Jan Wassenaar,
koud terug uit Frankrijk, kan dan nog dit aankomend weekend deze nieuwsbrief
printen. Van deze door Freny Kirindongo en Truus Vervoort georganiseerde
5-daagse reis in Bretagne en Normandië ga ik nu niet uitgebreid verhalen;
Marina Wassenaar zal daar later uitgebreid verslag van doen.
Het is nu, 21 mei 2015, de laatste avond van deze reis in Frankrijk en de sfeer is
uitermate goed. Opvallend is de samenhang in de groep. Het lijkt wel een
kleinschalige gemeenschap waar men veel voor elkaar over heeft en ernst en
plezier op passende wijze worden afgewisseld.
Het programma was intensief, maar gaf een indrukwekkend beeld van de
tomeloze inzet van de geallieerden, waarvan velen het met hun leven moesten
bekopen. Nooit eerder ben ik mij zo indringend bewust geweest van de
betekenis van deze immense invasie voor het Europa van vandaag.
De tevoren goed uitgezochte oorlogsplekken (stranden, musea) waren heel
beeldend ingericht en georganiseerd. Telkens weer kon ik de opofferingen en
gebeurtenissen van juni 1944, D-day, plaatsen naar de grootschalige vrijheid
waarin wij ons als Nederlanders en Europeanen bevinden.
Het sluitstuk vandaag was een bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats en
Memorial bij Omaha Beach voor de gevallenen; respectvol, indrukwekkend,
minutieus onderhouden en een onvergetelijke nagedachtenis voor alle generaties
na ons.
Fred Kroonsberg,
Voorzitter
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Ingelaste fietsmiddag groot succes!!
Op zaterdag 18 april vertrokken om 13.00 uur maar
liefst 15 fietsers vanaf de ingang van Center Parcs aan
de Vondellaan, voor een ingelaste fietstocht naar de in
de straten en voortuinen uitgestalde
bloemenmozaïeken (André Hazes links op de foto) in
De Zilk en Vogelenzang.
Met de wind in de rug werd door de duinen naar
Langevelderslag gereden. Via het zweefvliegveldje,
waar we getuige waren van het landen van een
zweefvliegtuig, fietsten we richting De Zilk. Op het
terras van restaurant De Ruigenhoek werd een half
uurtje pauze gehouden en genoten de fietsers van een
drankje en het mooie weer. Vervolgens werd De Zilk
bereikt, waar een route was uitgezet die langs alle bloemenmozaïeken leidde. Na het
volgen van deze route werd koers gezet naar Vogelenzang, waar eveneens zo'n route
was uitgezet. Deze route werd deels gevolgd. Helaas viel de groep hier een beetje uit
elkaar. (Volgende keer maar een plaats en tijd afspreken waar en hoe laat we
vertrekken, dan gebeurt dit niet meer). Dus in twee groepen zijn we vervolgens naar
Zandvoort terug gereden, waar iedereen, na een tocht van ruim 30 km, om ongeveer
16.30 uur veilig is aangekomen. Dat wel. De deelnemers konden terugzien op een mooie
fietstocht, mede omdat de bollenvelden al behoorlijk in kleur stonden.
Mocht dit verhaaltje uw interesse voor het fietsen hebben gewekt en wil u wellicht een
keer mee fietsen, kom dan op de tweede en/of de vierde zaterdag van de maand om
13.00 uur naar de ingang van Center Parcs aan het eind van de Vondellaan en meldt u
aan bij Cilia van Weerdt. U kunt natuurlijk ook telefonisch informatie krijgen van Cilia:
023-5717030.
Dagtocht Noordoostpolder op donderdag 23 april
De rit ging naar Tollebeek, een plaats gelegen in de Noordoostpolder, waar we hartelijk
werden ontvangen met koffie, thee en heerlijk gebak. Na dit genuttigd te hebben gingen
we terug in de bus, en daar was ook Cor onze gids, voor een rit door de polder met een
stuk geschiedenis over het ontstaan en de drooglegging van de polder. In 1932 is men
begonnen met het aanleggen van een dijk van Lemmer naar Urk en in 1936 met het
droogleggen en zo ontstond er nieuw land met Urk en Schokland als stukjes oud land. In
de oorlog werd de polder gebruikt voor werkverschaffing en moest men met de hand
sloten graven. De polder is net een lappendeken met een rechte weg en waterwegen wat
de grond verdeelt in hektaren voor land- en tuinbouw. Ook konden we nog genieten van
de bloeiende bollenvelden met de vele mooie kleuren. De polder heeft nu het grootste
bollengebied. Terug naar Tollebeek voor een pannenkoekenlunch met ijs toe. Daarna
naar Urk waar we op de boot zijn gestapt voor een
heerlijke tocht over het IJsselmeer met mooi zicht
op Urk met het kerkje, de vuurtoren en niet te
vergeten het monument aan de haven met de namen
van de omgekomen vissers. Ook konden we zien hoe
laag de polder ligt.
Je kon nog net een
rijtje van de
laatste dakpannen van huizen boven de dijk
waarnemen. Er stond een stevig windje, maar met
het zonnetje en een drankje, was het goed toeven op
dek. Zo sloten we weer een gezellige dagtocht af en
bracht Peter v.d. Mark (van Brouwer’s Tours) ons
weer veilig thuis.
Tilly Polsma
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Dagtocht ‘De Passiflorahoeve’ in Harskamp op
donderdag 23 juli
Laatste zomer dagtocht met bloeiende planten en vlindertuinen,
zowel Europees als tropisch. Deze tuin is open van 1 juni t/m
3 oktober.
Nadat iedereen is ingestapt gaan we op weg naar
‘De Witte Bergen’ voor 2x koffie of thee met gebak. Na deze
stop rijden we door naar Harskamp waar we om 12 uur in
partycentrum ‘De Molen’ verwacht worden voor een lunch, die
bestaat uit soep, een kroket, koffie, thee en voor de liefhebbers een glas melk, én een
drankje vooraf (alles inclusief). Vervolgens gaan we, ook in Harskamp, naar
‘De Passiflorahoeve’ een botanische tuin en zorgboerderij, om volop te genieten van 400
soorten Passiflora’s, 200 Aristolochia’s, 300 Fuchsia’s, 100 Hibiscussen en nog
tientallen andere kuipplanten.
In de vlindertuinen vliegen vele soorten tropische en
Europese vlinders rond. Ook vindt u er vlindereitjes, rupsen
en cocons. Met een beetje geluk ziet u een vlinder uit een
cocon kruipen.
De eigenaren zijn Piet en Heintje Moerman,
ervaringdeskundigen en gediplomeerde begeleiders.
Op ‘De Passiflorahoeve’ werken mensen met een tijdelijke
psychische hulpvraag zoals overspannen, burnout of
trauma’s, maar ook autisten. Zij vinden hier vooral rust,
begeleiding en ondersteuning om de maatschappij weer aan te kunnen. Bij de
bedrijfsvoering is duidelijk rekening gehouden met cliënt en bezoeker.
Verder is er een met tropische planten aangeklede lunchroom met diverse soorten koffie
en thee, ambachtelijk boerderij ijs, en een zeer gezellig terras.
De kosten van de dagtocht zijn € 47,50 per persoon te voldoen op bankrekeningnummer
NL 34 ABNA 041 46 18 882. Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam om u zo
snel mogelijk per mail of telefoon aan te melden. De sluitingsdatum voor aanmelden en
betalen is 10 juli aanstaande. Annuleren kan tot een week voor vertrek, daarna is het
gehele bedrag verschuldigd.
Heel belangrijk om te weten: als u eventueel met een plant naar huis wil of wat wil
nuttigen; u kunt er niet PINNEN.
Aanmelden per mail bij Freny: frenyvaneck@casema.nl
Per telefoon bij Tilly: 023-5716265. Ingeval het antwoordapparaat aanstaat, dan
duidelijk en rustig inspreken. U krijgt altijd een telefoontje of mailtje retour ter
bevestiging! Graag bij één persoon opgeven met uw naam - telefoonnummer - aantal
personen en opstapplaats.
Opstapplaatsen zijn H.I.K. (8.30 uur), Agathakerk (8.40 uur), NS Station (8.45 uur),
Vomar (8.50 uur), Van Lennepweg tegen over BP (8.55 uur), Shell (9.00 uur) daarna de
Bodaan. De volgende dagtocht is op 15 oktober.
Heeft u interesse in literatuur (romans) en wilt u die met anderen
delen? Wij zijn voornemens een leeskring met maximaal 7 leden op
te zetten. De bedoeling is om met elkaar hetzelfde boek te lezen en
te bespreken. De bibliotheek heeft voor leeskringen speciale
leeskringkoffers. In die koffers zitten 7 boeken met eenzelfde titel
en achtergrondinformatie van de schrijver. Bij voldoende
deelnemers gaan wij in september van start. Eens per 6 weken
volgt dan een boekbespreking. De kosten per 6 weken zullen tussen € 6,- en € 5,- per
persoon bedragen. U hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. U kunt zich opgeven bij
Yvonne Verhoeven op telefoon 06 51289113 of per mail: verhoevenyvonne@gmail.com
Wilt u meer weten neem dan contact op met Atie Kroonsberg-Stenneberg, telefoon (023)
5730866.
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Golflessen
Na de succesvolle golf clinic eind april jl. werd
duidelijk dat er behoefte was aan een vervolg. In
eendrachtige samenwerking met de ‘Open Golf’
heeft dat geresulteerd in een aanbod van 5 lessen
tegen een prijs van € 40,- per persoon bij een
deelname van minimaal 4 personen.
Contactpersonen voor deze activiteit zijn Alm Nihot (023) 5739727 en Jan Kreijger
0649136148. Inmiddels is duidelijk dat er voldoende belangstelling is om te gaan
starten. De eerste les start op vrijdag 5 juni om 13.30 uur. Daarna volgen nog 4 lessen
op vrijdag, eveneens om 13.30 uur. Heeft u ook interesse, neem dan contact op met Alm
of Jan en wellicht kan er dan nog een tweede lesgroep van start gaan.
Op dinsdag 9 juni is de ‘het is bijna zomerbingo’ in De Krocht.
Wij hopen dat het lekkere weer dan echt begonnen is.
Er zijn twee bingo-rondes en aansluitend is er een loterij.
Let op ! De zaal gaat open om 13.00 uur; we beginnen om
13.30 uur. Als u zich vooraf aanmeldt, kunt u op vertoon van
uw ledenpas naar binnen.
U kunt zich vanaf dinsdag 2 juni aanmelden bij Els Kuijper. Zij
is bereikbaar van maandag tot/met vrijdag tussen 9 en 11 uur
op 023-5718205 of per mail els.kuijper@hotmail.com
Gezellige middag, gaat u mee naar het strand ?
Op vrijdag 10 juli willen wij graag een keer een gezellige middag
houden op het strand. Komt u ook ?
Wij hebben het Beachhouse besproken bij Beach Club Tien, strandafgang
De Favauge 10 in Zandvoort. Dit is strandpaviljoen 10 voor de Rotonde.
Het Beachhouse is een aparte ruimte bij Beach Club Tien waar wij onder
het genot van een drankje en een hapje naar verwachting een gezellige
middag zullen hebben.
Vanaf 14.00 uur staat de deur van het Beachhouse voor u open, we
beginnen om 14.30 uur. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door
Fred Koehler, velen van u zullen hem kennen als de keyboard speler van
het Duo Soundconnection.
Als u zich vooraf aanmeldt, kunt u op vertoon van uw ledenpas naar
binnen. U kunt zich vanaf dinsdag 2 juni aanmelden bij Els & Gerard
Kuijper, bereikbaar van maandag tot/met vrijdag van 9 tot 11 uur op
telefoonnummer (023) 5718205 of per mail els.kuijper@hotmail.com
Kort verslag van de Bevrijdingsbingo
Op dinsdag 5 mei was de Bevrijdingsbingo, zoals ieder jaar georganiseerd door de
Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Dit jaar werd de loterij door onze
vereniging verzorgd. Voor het eerst hebben deze organisaties samengewerkt. De
evaluatie moet nog plaatsvinden, maar tot nu toe zijn de reacties positief. In De Krocht
waren maar liefst 135 bezoekers, een absoluut record. Er hebben zelfs mensen op het
toneel gezeten. Iedereen kreeg twee consumptiebonnen en er werden diverse hapjes
geserveerd. Ook kwamen de burgemeester met zijn vrouw en wethouder Bluijs op
bezoek. Na de bingo had iedereen een prijs en na de loterij gingen sommigen met extra
mooie prijzen naar huis. Els Kuijper
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Incasso, het komt goed
Bij 40 leden heeft de incasso voor de contributie nog niet plaatsgevonden. Dit komt
omdat er problemen zijn opgetreden bij de door ons aangeschafte software. We zijn druk
bezig om een en ander te herstellen, zodat ook deze laatste posten verwerkt kunnen
worden. Onze excuses voor de vertraging in de verwerking. Wij gaan ervan uit dat alles
op korte termijn is opgelost.
Gaat u verhuizen?
Wilt u dan uw adreswijziging doorgeven aan onze ledenadministrateur,
Els Kuijper? Zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9-11 uur
op 5718205 of per mail els.kuijper@hotmail.com. Bij voorbaat dank.

Modeshow
Op donderdag 7 mei werd door onze vereniging onder aanvoering van Klaasje Armbrust
in De Krocht weer een damesmodeshow georganiseerd. De kleding werd dit keer
verzorgd door Jorg en Nel dameskleding. De modeshow werd zeer goed bezocht.
75 Bezoekers hadden de weg naar De Krocht gevonden. De bezoekers waren zo
enthousiast over de tentoongestelde kleding, dat er al kleding werd gekocht, voordat de
show een aanvang nam.
Bij de show, muzikaal omlijst door Rob Dolderman, werd gebruik gemaakt van heuse
modellen en wel Ria, Ans, Jopie, Nelleke, Marga, Marjanne, Marion en Tiny. De show
verliep vrij vlot. Enkele malen werd door de modellen van kleding gewisseld.
Ik als man zijnde vond de kleding zeer fleurig van kleur en werd ook zeer professioneel
getoond. Daarbij was model Tiny toch wel degene die er bovenuit stak. Zeer elegant als
een ware mannequin showde zij de kleding alsof ze op een echte catwalk liep.
Na de drie showrondes werden de modellen onder luid applaus met een bloemetje
bedankt, die spontaan geschonken waren door bloemenhuis Bluijs uit Zandvoort-Noord.
Door Jorg en Nel’s dameskleding werden ook nog wat gadgets gratis ter beschikking
gesteld, die gewonnen konden worden middels een lot, die aan een ieder bij binnenkomst
was gegeven.
Hierna was er onder het genot van een drankje ruim de gelegenheid om te grasduinen in
de uitgestalde kleding en accessoires.
Ik zag menigeen zijn slag slaan en soms wel met 3 kledingstukken huiswaarts keren.
Dit alles aangekeken hebbende kan ik u vertellen, dat ik zeer van deze
“vrouwenaangelegenheid” heb genoten en deze zal zeker in het najaar een vervolg
krijgen. Jorg en Nel waren in ieder geval zeer te spreken over het verloop van de show
en de verkoop. Zij waren zeker te porren voor een vervolg.
Ondergetekende zal dan zeker weer aanwezig zijn om te genieten van de show en de
modellen. Spruit
Agenda:
vrijdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
donderdag
maandag t/m
vrijdag

5 juni
9 juni
11 juni
10 juli
23 juli
31 augustus t/m 4
september

Start golflessen
Bingo in De Krocht
Dagtocht Friesland
Gezellige middag in Beach Club Tien
Dagtocht Passiflorahoeve in Harskamp
5-Daagse busreis België

De volgende Nieuwsbrief over augustus wordt bezorgd van 31 juli tot en met
3 augustus 2015
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Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er een aantal nieuwe leden bij gekomen, te weten:
de heer D.L. van Amerongen, mevrouw H.M. Arendsen, mevrouw I. Arkenbout,
mevrouw M.J. van Diemen – Koning, mevrouw K. Hendriks – Otto, mevrouw Y. ten Hove,
mevrouw H.M. Langeveld, mevrouw C.J. Paap – Loos,
mevrouw G.L. Versteege – van Uffelen en de heer F. Wahl.
Deze leden heten wij van harte welkom. Els Kuijper, ledenadministrateur

Bezorger gezocht
Eén van onze bezorgers kan de nieuwsbrief niet langer voor ons
rondbrengen. Wij zijn op zoek naar een bezorger die een wijk in de
Koninginnebuurt en een deel van het centrum wil doen. Het duurt ongeveer
drie kwartier tot een uur om in deze wijk de nieuwsbrief rond te brengen.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die woonachtig is in of vlak bij het
centrum van Zandvoort. Voor informatie / aanmelding kunt u bellen met Els Kuijper
5718205. Zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9-11 uur of per mail
els.kuijper@hotmail.com
5-daagse reis naar België;
maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september 2015
U kunt zich nog steeds opgeven voor de 5-daagse reis naar
België. Er zijn nog 3 plaatsen vrij! We overnachten in Best
Western Hotel Dinant Castel de Pont-a-Lesse en we maken
dagelijks uitstapjes. Onder andere naar een chocoladefabriek, we
gaan varen op de Maas, naar een meester-glasblazer, we hebben
een ontmoeting met een bijzonder dier, een gezellige avond in het hotel en we doen nog
meer. Alle excursies zijn bij de prijs inbegrepen. De prijs voor deze reis (op basis van
half pension) is € 458,50 per persoon, exclusief een eventuele reis- en/of
annuleringsverzekering. De toeslag voor een eenpersoons kamer is € 120,-.
Voor meer informatie en/of opgeven kunt u van maandag t/m vrijdag van 9-11 uur
bellen met Gerard & Els Kuijper, (023) 5718205 of mailen met els.kuijper@hotmail.com

OOK Samen
Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. U bent van harte welkom!
Elke dinsdag- en donderdagmiddag kunt u van 13.30 tot 16.00 uur deelnemen aan
spelletjes en creatieve activiteiten.
Kosten € 3,50 per keer, inclusief een kopje koffie. Loop gerust bij ons binnen. Onze
beroepskracht en vrijwilligers staan klaar om u welkom te heten!
In juni hebben we een extra activiteit: onder leiding van Hermine Eckelboom gaan we
beren maken!
Uiteraard zijn er ook altijd leuke spelletjes, de sjoelbak, biljarten en klaverjassen.
Daarnaast is het altijd mogelijk om een Mandala of andere kleurplaat in te kleuren. Om
kaarten te maken of iets creatiefs te doen op aanvraag. Ook de Breiclub
‘de breikunstenaars’ is aanwezig tijdens OOK Samen op donderdagmiddag van
14 –16 uur.
Het is ook mogelijk eerst aan te schuiven bij de Eetclub voor een warme maaltijd. Deze
moet u dan wel minimaal een dag tevoren bestellen. Kostprijs € 8,50, inclusief de
middagactiviteit.
Ook elke 1e en 3e zondag van de maand brengen de senioren samen een groot deel van
de dag door in het gebouw aan de Flemingstraat 55.
En elke 4e zondag OOK Samen in het HIK, Burgemeester Nawijnlaan. Opgave via
023-5740330.
De huiskamer van OOK Samen is het hele jaar open, dus ook in de zomermaanden.
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Op 2 juni 2015 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor
SOME LIKE IT HOT (1959) met Marilyn Monroe, Tony Curtis & Jack Lemmon
Wanneer de muzikanten
(Jack Lemmon) per
een schietpartij onder
snel op een trein naar
Josephine en Daphne,
meisjes jazz band. Hun
totdat een zangeres met
(Marilyn Monroe) voor
overjarige playboy
'Daphne' valt, en een
weigert te vallen voor

Joe (Tony Curtis) en Jerry
ongeluk getuigen zijn van
criminelen, springen zij
Florida, vermomd als
de nieuwste leden van een
vermomming is perfect,
liefdesverdriet
'Josephine' valt, een
(Joe E. Brown) voor
maffiabaas (George Raft)
hun bedotterij!

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. Ko en Joke Luijkx 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
Stichting Pluspunt, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor
iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk.
Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
Bestuur
Fred Kroonsberg
Voorzitter
Gerard Kuijper
Vicevoorzitter
Jan Wassenaar
Penningmeester
Yvonne Verhoeven
Secretaris
Jan Hollander
Algemeen
Ferko van Ancum
Algemeen
Els Kuijper
Bestuursassistent/
ledenadministrateur

Adres
Hogeweg 76 F2
Dr. Schaepmanstr 4
Emmaweg 12
Haarlemmerstr 44
C. Huygensstr 15
De Ruyterstraat 48
Dr. Schaepmanstr 4

Telefoon
0235730866
0235718205
0235712861
0651289113
0235717225
0235715268
0235718205
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email
fredkroonsberg@gmail.com
gerard.kuijper@hetnet.nl
waszand@ziggo.nl
verhoevenyvonne@gmail.com
jfhollander@casema.nl
vanancum@ziggo.nl
els.kuijper@hotmail.com

Zandsculptuur in de Bibliotheek
Zandvoort
Elk jaar in augustus is het Europees
Kampioenschap Zandsculpturen
bouwen in Zandvoort. In juni kunt u
hiervan al een voorproefje zien. Een
kunstenaar bouwt een echt
zandsculptuur ‘live’ in de Bibliotheek.
Natuurlijk wordt dit een bekend
karakter uit een van de boeken uit
onze collectie. U bent van harte
welkom te komen kijken als de zandkunstenaar aan het werk is. Dat is van 15 tot en met
19 juni tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. Mocht u het creëren gemist hebben,
de sculptuur is nog te bezichtigen tot eind oktober.
Tentoonstelling strandleven Oud Zandvoort en bezoek aan het Zandvoorts
Museum
Zandvoort kwam tot bloei in de 19e eeuw door de komst van
de eerste toeristen. Rond 1850 kwamen de eerste
badkoetsen het strand op rijden.
Na de aanleg van de spoorbaan
Haarlem – Zandvoort in 1881
kwam het badleven pas echt
goed op gang.
De Bibliotheek stelt van 26 juni tot en met 16 augustus al haar boeken van Oud
Zandvoort die zij in haar bezit heeft ten toon. Ook historische kranten en beeldmateriaal
zijn er te zien. Op dinsdag 14 juli, van 14:00 – 17:00 uur licht Marijke van Diemen de
tentoonstelling toe en de u welbekende dorpsomroeper Gerard Kuijper leest een
toepasselijk verhaal voor. Onder het genot van een kopje koffie kunt u met elkaar
herinneringen ophalen aan het Zandvoort van voorheen. Aansluitend gaan we voor een
exclusief bezoek naar het Zandvoorts Museum. Bent u lid van de Bibliotheek dan betaalt
u voor deze gezellige middag € 2,50; niet-leden betalen € 5,-. Dit bedrag is inclusief
toegang tot het museum en koffie in de Bibliotheek.
Genieten van beeldmateriaal van Oud-Zandvoort
De Bibliotheek Zandvoort heeft een multi-touchtafel, een tafel met een ingebouwd
aanraakscherm, een interactief computerscherm. U kunt er met uw vingers beelden snel
mee bedienen, zoals de afbeeldingen naar u toe trekken en het formaat veranderen. U
kunt met meerdere mensen tegelijk prachtig audiovisueel materiaal, zoals erfgoed,
bekijken.
Vakantie thuis
Heerlijk ontspannen doe je met een boek. De Bibliotheek heeft moderne én klassieke
romans om heerlijk bij weg te dromen, maar ook een grote collectie waargebeurde
verhalen, die vertellen over feiten en geschiedenis. Zin in een tijdschrift? De meest
recente nummers kunt u bekijken in de Bibliotheek en de oudere magazines kunt u thuis
op uw gemak lezen.
Toch even weg uit Zandvoort?
Bijna niet te geloven als u in zo’n mooie badplaats woont. Maar als u toch even weg wilt
dan kunt u alvast voorpret beleven met de prachtige collectie reisgidsen en reisverhalen.
Uw vakantieplezier begint dan al op de bank thuis!
Met vriendelijke groet, Karen Broekhof-Düsterbeck
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