Nieuwsbrief
oktober 2015

LEDENWERF ACTIE 2015, SAMEN 100 NIEUWE LEDEN WERVEN
Zandvoort heeft 16.682 inwoners (maart 2015) en 46% van de
Zandvoortse bevolking is 50+. Dan moet onze droom om in 2015 van 600 naar
700 leden te groeien toch realistisch zijn…
Laten we met elkaar alle 50+ Zandvoorters benaderen en motiveren óók lid te
worden van onze vereniging. Samen voor en door Zandvoorters op een leuke
manier ouder worden.
Vergroot je netwerk, maak nieuwe contacten, maar samen kunnen wij ook onze
stem verheffen als het nodig is. Samen zijn we sterk als iemand in de
verdrukking komt. Samen naar musea en theatervoorstellingen,
stadswandelingen maken, uit eten gaan, bridgen, klaverjassen, nordic walking,
wandelen, dagtochten en meerdaagse reizen maken, modeshows bezoeken,
zwemmen, fietsen, zingen, biljarten, informatie-, feest- en bingomiddagen
bijwonen en ‘omzien naar elkaar’.
Soms zeggen ze je bent aangekomen in de herfst van het leven, laten wij er
samen een Indian summer van maken!
Ga in gesprek met de buren, de overburen, bij het winkelen en op visite, te veel
mogelijkheden om op te noemen… Samen op naar 700 DSVZ leden!
Geef ons de vijf… en werf een nieuw lid. Laat kennismaken met
De Seniorenvereniging Zandvoort voor slechts € 5,- tot 1 januari 2016.

Bij continuering en betaling van het lidmaatschap 2016 nodigen wij de nieuwe
leden én u als aanbrenger graag uit voor een HIGH TEA in januari. Samen
genieten én kennismaken, een geweldige start van 2016!
Het bestuur
(zie voor een aanmeldingsformulier de laatste pagina van deze nieuwsbrief)
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Woensdag 19 augustus, ingang Park Zandvoort 09.00 uur: 10 dames en 3 heren gaan
per fiets op weg naar Buitenhuizen om daar de SAIL-IN 2015 te bekijken. De fietstrip
verloopt voorspoedig tot we op de dijk in Spaarndam arriveren. Daar komen we in een
ware file van personenauto's en fietsen te staan. Het mag de pret niet drukken en met
enige vertraging gaan we langs zijkanaal C naar Buitenhuizen. Daar blijkt dat we niet de
eersten zijn die daar een plekje zochten. Campers, caravans, klapstoelen en koelboxen:
honderden mensen hadden zich er al geïnstalleerd. Desondanks vonden we toch een
mooi plekje. Na enige tijd geduldig in het doorkomende
zonnetje te hebben gewacht, begon het schouwspel.
Met het vlaggenschip van SAIL Amsterdam, de Clipper
"Stad Amsterdam" voorop, zagen we ruim 50 Tall Ships
en meer dan 550 schepen in een parade van
12 kilometer, voorbij komen. Zij kwamen uit
18 verschillende landen, verdeeld over 4 continenten.
Duizenden privé- en partyschepen vergezelden de stoet
op weg naar de IJhaven in Amsterdam. En naarmate de
dag vorderde, kon de zon zijn nieuwsgierigheid niet
bedwingen en keek met het publiek mee naar het
enorme vijfjaarlijkse spektakel.
Sommige deelnemers bleken diverse versnaperingen voor de groep te hebben
meegenomen. Er kwamen cakejes, worstjes, Engelse drop, Snikkers, marshmallows,
diverse blikjes met drinken en nog veel meer langs. Namens de groep dank daar voor.
Om ongeveer drie uur werd de terugtocht ingezet. Tijdens de gezellige onderbreking op
het terras van "het Hemeltje" in Bloemendaal, werd nog even nagepraat.
Om half zes was iedereen weer thuis en hadden de deelnemers, volgens eigen zeggen,
een hele fijne dag achter de rug. De enige dissonant was het technische mankement dat
de fiets van Ferko vertoonde. Hopelijk wordt dat snel verholpen. Want de fietsgroep gaat
gewoon door, iedere tweede en vierde zaterdag van de maand. Vertrek om 13.00 uur bij
de ingang van Park Zandvoort, aan het eind van de Vondelweg. Informatie kunt u krijgen
bij Cilia van Weerdt, telefoon 5717030.

De nieuwsbrief over november wordt bezorgd van 30 oktober tot en met
2 november 2015
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'IJmuiden, parel aan de Noordzee'
Brigitte Kaandorp was weer eens helemaal
‘zo gek als een deur’ bij deze uitvoering:
“Op hoop van Zegen”, waarmee het nieuwe
theaterseizoen op zaterdag 22 augustus in
de Stadsschouwburg Velsen geopend werd.
Samen met diverse koren uit Velsen (die
uitstekend zongen) werden we vergast op een
verscheidenheid aan zeemansliederen van
‘De woelige baren’ tot ‘Ketelbinkie’ en alles wat daar tussenin zat. Spontaan zong de hele
zaal mee en zoals gewoon bij Brigitte leek de regie te haperen maar… natuurlijk had ze
alles volledig in de hand. Zo moest het balkonpubliek de “bim bam” zingen bij
‘De klok van Arnemuiden’ en iedereen deed dat ook en fanatiek en hard!!!!
De 1e rij had het weer behoorlijk te verduren bij haar en het koor, waarin veel ouderen
zaten werd ook behoorlijk gepakt: “Nee dit zijn niet de kunstheupen die u hoort, de
stoelen kraken zo”. De avond werd ook kunstig aan ‘Sail Amsterdam‘ gekoppeld.
Voor het eerst bracht Brigitte samen met koor (en refrein samenzang) het
IJmuider Volkslied ten gehore. Het is wel een lied met een knipoog, want zelfs de
Hoogovens werden bejubeld!!!! Maar de burgemeester van IJmuiden was er mee in zijn
schik. Op veler verzoek zong zij haar lied: ‘De pier van IJmuiden’, waarbij zij zichzelf
begeleidde op de piano. De avond was, zoals de IJmuider Courant voorspelde:
‘Een muzikale show vol zeemanspret en zeemanssores. Over woeste baren, brullende
stormen, jammerlijke schipbreuken en visch die duur betaald wordt’. En wij (we waren
met 11 man) waren het daar helemaal mee eens. Truus van der Voort

Voor vrijdag 30 oktober hebben we kaarten kunnen
reserveren voor de theatertour van Farce Majeure
“Dat is uit het leven gegrepen” in theater De Luifel,
Heemsteedse Dreef te Heemstede. Aanvang: 20.15 uur.
Jan Fillekens en Henk van der Horst blikken terug op
de legendarische televisieprogramma’s Farce Majeure en
Showroom. De toeschouwer wordt meegenomen via
beeldfragmenten op een reis langs nostalgische beelden en oude sentimenten. Ook
vertellen de heren over de avonturen die ze achter de schermen beleefden. Een
voorstelling met de meest grappige, gedenkwaardige en mooiste momenten met een
hoog “Oh ja” gehalte en soms nog steeds verbazend bij de tijd.
Een entreekaartje kost € 19,- en is inclusief een drankje in de pauze en
administratiekosten. Bijkomende kosten € 2,- te betalen aan degene die rijdt.
De plaatsen zijn op de 4e rij, we moeten dus een paar treden op. Er is een lift aanwezig
om naar de zaal beneden te gaan.
Opgeven kunt u zich tot zondag 10 oktober bij Wies de Jong, telefoon: 5715164
(antwoordapparaat staat aan met een zachte piep) of via email: wiesdejong@casema.nl
Betaling op giro NL 38 INGB 000 1010755 t.n.v. W. de Jong.
Hartelijke theatergroet van Ursula en Wies

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen, te weten:
mevrouw E.G. van den Bosch, de heer G. Bluijs, mevrouw I. Hageraats,
mevrouw Y.J. van Hetten, mevrouw T. Kalk, mevrouw G.A. Kuiper,
mevrouw A.A.M. Stammeijer–Heemskerk, mevrouw L. Reurts, mevrouw G. Roeper en
de heer F. de Werker. Deze leden heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur

3

Uit eten
Onze vicevoorzitter, Gerard Kuijper, gaat zijn kookkunsten voor u tentoonspreiden.
U bent van harte welkom om hiervan te proeven.
Waar?
Het Wapen van Zandvoort,
Gasthuisplein 10
Wanneer?
Op woensdag 21 oktober en
donderdag 22 oktober
Menu:
biefstuk Stroganoff of vispannetje
met aardappelpuree, frietjes, salade,
doperwtjes en worteltjes en een
verrassingstoetje
Prijs:
€ 15,- per persoon, excl. consumpties
U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.
Aanmelden tot 17 oktober bij Jopie van Heumen, 06-11599320 of
jopievanheumenbrozius@live.nl of bij Ans Vet, 023-8887790 of ans.vet@casema.nl

Uitnodiging voor het 45-jarig jubileumconcert ‘Voor Anker'
Dirigent
Pianist

: Wim de Vries
: Fred Henrion Verpoorten

Graag nodigen wij de leden van De Seniorenvereniging Zandvoort uit om
dit samen met ons te vieren. U kunt luisteren naar een zeer gevarieerd
repertoire met o.a. Engels-, Duits- en Nederlandstalige liederen.
Ook krijgt u de kans om met de Nederlandstalige liederen de refreinen
mee te zingen, begeleid door 2 accordeonisten en onze pianist!
Wanneer
Waar
Zaal open
Aanvang

:
:
:
:

zondagmiddag 15 november
theater De Krocht
14.00 uur
14.30 uur

De toegang is gratis en u ontvangt een consumptiebon.
Heeft u zin om naar ons te komen luisteren, reserveer bijtijds, want het aantal plaatsen
is beperkt. U kunt reserveren bij Inge van Driel, telefoon 023-5762843. Zij is bereikbaar
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-11 uur. Mocht u onverhoopt de
voicemail krijgen, spreek dan duidelijk uw naam en adres in. Of per mail:
inge.vandriel@kpnplanet.nl. Op basis van uw reservering en het tonen van uw
lidmaatschapskaart heeft u toegang tot de zaal.
Het Seniorenkoor 'Voor Anker'

Op donderdag 29 oktober houden wij in De Krocht de
najaarsmodeshow. Ook deze keer met medewerking van Jorg en
Nelly Scholtes. Elders in deze nieuwsbrief hebben Jorg en Nelly ook
een stukje geschreven. Onze DSVZ modellen zullen weer diverse sets
kleding showen. Na afloop van de modeshow kan de kleding tegen
zeer aantrekkelijke prijzen worden gekocht. U kunt contant en met uw
pinpas betalen. Er is gelegenheid om de kleding te passen. De zaal
van De Krocht gaat om 14.00 uur open, de modeshow begint om 14.30 uur. U kunt zich
vanaf 12 oktober van maandag t/m vrijdag van 9-11 uur aanmelden bij Els Kuijper,
telefoon 023-5718205 of per email els.kuijper@hotmail.com of bij
Marga Kaan, telefoon 023-5355149 of per email margakaan@gmail.com
U komt toch ook?
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Agenda:
donderdag
woensdag en
donderdag
donderdag
vrijdag
zondag

15 oktober
21 en 22 oktober

Dagtocht ‘Amstelcruise’
Uit eten bij Het Wapen van Zandvoort

29 oktober
30 oktober

Najaarsmodeshow in De Krocht
Farce Majeure in theater De Luifel in
Heemstede
45 jarig jubileumconcert Seniorenkoor
Voor Anker

15 november

Jammer genoeg loopt het aantal deelnemers aan deze activiteit
terug. We lopen op dinsdag vanaf de ingang van de Amsterdamse
Waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan. De wat rustiger lopers
om 11.30 uur en de mensen met een hoger tempo om 12.30 uur.
Wilt u mee doen of het eens proberen onder de bezielende leiding
van Marike Kramer, kom dan gewoon. Behalve het optimaal benutten
van de stokken wordt een derde van de tijd besteed aan spier- en
coördinatie oefeningen. Verstelbare stokken op uw lengte zijn aanwezig. De kosten
bedragen al 8 jaar € 3,00 per les. U betaalt de resterende lessen t/m 22 december 2015.
Kom en geniet van deze mogelijkheid, die uw vereniging u biedt! Jan Wassenaar

‘Ingezonden brief’
Hallo lieve dames,
Na de zeer succesvolle modeshow in het voorjaar komen we nu met een nieuwe
najaarscollectie. We hebben volop shirts, jassen en broeken voor erg aantrekkelijke
prijzen! We gaan er samen met de modellen, die weer voor ons paraat staan, met
(achtergrond)muziek erbij en natuurlijk de loterij een gezellige middag van maken!
Hoop u allemaal te zien op donderdag 29 oktober! Wij hebben er weer erg veel zin in.
Groetjes, Jorg en Nelly dameskleding

Zwemmen
Bewegen is gezond, het is een ideale manier om lichaam en
geest fit te houden. In het water is uw lichaam bijna
gewichtsloos en dat maakt dat zwemmen ook mogelijk is
voor mensen die last hebben van spier- en gewrichtspijnen.
De kans op overbelasting is minimaal. Zwemmen verbetert
verder de bloedcirculatie, de hart- en longcapaciteit en de
spierontwikkeling. En of dit nog niet genoeg redenen zijn:
zwemmen zorgt ook voor ontspanning en vermindering van
stress. Dus op naar het zwembad! (bron: Max).
Voor slechts € 3,- kun je met DSVZ iedere maandagochtend heerlijk zwemmen in
Center Parcs Zandvoort. Grijp die kans! Jan Wassenaar

Op het digitale spreekuur kunt u geholpen worden met alle vragen, die u tegenkomt bij
het gebruik van PC, laptop, tablet, iPad of smartphone. U kunt ook advies krijgen bij de
aanschaf. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen.
Bij elk spreekuur is er om 10.30 uur een korte presentatie rond een specifiek thema.
Eerstvolgend spreekuur: 6 oktober 10–12 uur, thema: ‘Veilig kopen en betalen op
internet’ (elke 1e dinsdag van de maand van 10-12 uur). Deelname is gratis. Het
spreekuur is een samenwerking van SeniorWeb Haarlem en het Cursusbureau van
Pluspunt.
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Op 6 oktober 2015 opent Cinema Nostalgie vanaf 13 uur weer haar deuren voor
TRAIL OF THE PINK PANTHER (1982) met Peter Sellers, David Niven & Herbert Lom
De schoonheid van de
is opnieuw onweerstaanbaar
President Haleesh van Lugash,
vraagt uitdrukkelijk om de
Sellers) de befaamde Franse
werkwijze reeds eerder tot
geleid. Hoofdinspecteur
hier wederom zeer moeilijk
een psychiater inroepen, een
in deze film is het stuntelige
Sellers een lust voor het oog.
volop aan zijn trekken.

beroemde Pink Panther diamant
gebleken voor een creatieve dief.
bij wie de diamant thuishoort,
komst van Clouseau (Peter
inspecteur, wiens unieke
opsporing van het kleinood heeft
Dreyfus (Herbert Lom) heeft het
mee en moet ijlings de hulp van
niet onbekend verschijnsel. Ook
en blunderende optreden van
Elke Clouseau fan komt weer

Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13 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: 5717373. Losse kaarten
(zonder Belbus) zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Gastheer
en -vrouw 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.

Nieuw in Zandvoort: Workshop ‘Omgaan met verlies’
Op maandag 5 oktober organiseren OOK Zandvoort en Kontext van 14.00 tot 15.30 uur
een gratis workshop “Omgaan met verlies” in het gebouw van Pluspunt aan de
Flemingstraat 55 in Zandvoort Noord.
In deze workshop komen verschillende thema's aan de orde zoals: het rouwproces,
samen rouwen, de betekenis van rituelen, reacties van omgeving, levensverhalen, de
kracht om verder te gaan. Er is genoeg ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te
wisselen. Ook wordt ingegaan op de steun die bijvoorbeeld cursussen, lotgenotengroepen
of gesprekken met vrijwilligers kunnen bieden.
Aanmelden voor de workshop is niet noodzakelijk. Meer informatie is verkrijgbaar bij de
balie van Pluspunt, Flemingstraat 55, (023) 5740330 of via info@ookzandvoort.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

Telefoon
0235730866
0235718205
0235712861
0651289113
0235717225
0235715268
0235718205

Dr. Schaepmanstr 4
Emmaweg 12
Haarlemmerstr 44
C. Huygensstr 15
De Ruyterstraat 48
Dr. Schaepmanstr 4
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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

Anders omgaan met kwetsbaarheid en vergeetachtigheid
Dat is wat het Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort doet.
Zandstroom is een ontmoetingsplek, een ‘club’ in het
dorp, waar in samenwerking met anderen kwaliteit van
leven voorop staat. Waar kwetsbare deelnemers naar
toe kunnen waardoor iedereen zo lang mogelijk thuis
kan blijven wonen. Waar met elkaar vanuit het Team
van de Toekomst (professionals, familie, vrijwilligers en
deelnemers) een vrolijke en actieve sfeer wordt
gecreëerd.
Bij ‘de club’ hoeft niets en kan bijna alles. Het is een unieke kans, geen ‘eindstation’ zoals
regelmatig gedacht wordt. Je mag altijd jezelf zijn en je telt nog steeds helemaal mee!
Het is de veilige haven waar je je (mogelijke) verwarring en zorgen even kunt vergeten.
Waar je waardevol bent om wie je bent, om het even of dat nou 62 is of 94 jaar. En waar
je weer iets voor een ander kunt betekenen! Waar veel gelachen wordt en waar iedereen,
als dat zo uitkomt, een passende rol kan vervullen. Bijvoorbeeld als 'chef keuken',
'taalliefhebber', 'komiek', 'plantjesvrouw', 'sopraan', 'docent', 'vrijwilliger', 'vriendin' en
'vriend'.
Er is geen drempel. Kom gerust binnen om een beetje sfeer te proeven en/of om vragen
te stellen. Ontdek een nieuwe wereld. De koffie staat altijd klaar!
Iedereen kan per direct starten. Om deelnemer te worden bij Zandstroom is een indicatie
nodig en de medewerkers van Zandstroom kunnen helpen bij de aanvraag. Deelnemen
zonder indicatie, via particuliere betaling, is ook mogelijk.
Ontmoetingscentrum Zandstroom
Thorbeckestraat 13, tegenover het Casino
Telefoon 023 – 891 38 83
Facebook/Zandstroom
Coördinator Leontine Trijber, telefoon 06 55121227
l.trijber@zorgbalans.nl
Open van maandag t/m vrijdag van 10 tot 16 uur
Een gedicht gemaakt door de deelnemers van Zandstroom:
Elke dag een nieuw begin
het samen zijn, elkaar ontmoeten
elke ochtend een nieuw begin
jouw hart ontmoet de mijne
elkaars geheugen zijn
maar toch uniek in wie we zijn
op woensdagmorgen met jou
en een haring hand in hand
het is heerlijk zo
samen lopen, praten, lachen
en het leven delen
elkaars ogen en oren zijn
vlakbij strand en zee
als vele korrels zand smeden we
bij Zandstroom een hechte band
De Zanddromers
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Schuif aan bij de Verhalentafel over het leven van toen in Zandvoort
Vindt u het ook zo leuk om uw verhalen over vroeger met anderen te delen? Schuif dan
aan bij de Verhalentafel in de Bibliotheek Zandvoort. Vanaf 9 oktober kunt u in het
leescafé van de Bibliotheek elke vrijdag (t/m 11 december) van 10 – 12 uur (gratis /
55+) elkaar verhalen vertellen over het alledaagse leven van vroeger in Zandvoort.
Het is leuk als u oude voorwerpen en foto’s meeneemt.
Hoe zag het leven er vroeger uit? Naar welke school ging u? Kunt u
zich de Blauwe Tram nog herinneren? Kende u de winkel op de hoek
waar je boodschappen ‘op de lat’ kon kopen? Allemaal onderwerpen
waar u vast veel over kan vertellen of waar u graag weer over wilt
horen. Ook andere onderwerpen kunnen in overleg aan bod komen. De
tijd dat je nog op straat kon spelen en de melkboer bij je aan de deur
kwam ‘horen’, herleeft deze ochtend. Sybil van Dam is uw
gastvrouw. Zij maakt wekelijks een verslag van de bijeenkomsten.
Samen foto’s en films bekijken. Tafel met oude gebouwen en
kunstwerken uit Zandvoort. De Bibliotheek Zandvoort heeft een
Multi-touch tafel. De tafel ziet er uit als een groot tablet. Het heeft
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. Op de
tafel staan onder andere oude gebouwen en kunstwerken uit
Zandvoort. U kunt ze samen met anderen bekijken en met elkaar
over praten.
Genie Does, collectiespecialist, heeft drie leuke boeken voor u uitgezocht. U kunt ze
lenen bij de Bibliotheek.
Lezend in Gouden jaren wordt het al snel duidelijk dat vroeger echt niet
beter was. Tijdens de naoorlogse periode was er veel woningnood, lagen de
salarissen erg laag, moest je om te bellen naar de dichtstbijzijnde
telefooncel, waste je je in een teil in plaats van onder de douche, keek je
samen met de buren televisie bij iemand die zo rijk was om een tv te
kunnen betalen etc., etc. Auteur en econome Annegreet van Bergen
beschrijft hoeveel er in een korte tijd veranderd is. Voor degenen die de
periode vlak na de oorlog bewust heeft meegemaakt zal het een feest van
herkenning zijn en voor jongere mensen vooral een interessant boek. Geïllustreerd met
schitterende zwart-wit foto’s.
Michelle Visser, Het huis met de blauwe luiken. Nadat Anneloes haar
vreemdgaande echtgenoot heeft verlaten koopt ze een vervallen huis met
blauwe luiken in midden Frankrijk. Ze wil daar een chambres d’hôtes
beginnen. Maar het huis moet flink verbouwd worden en daar heeft ze niet
de middelen en het geld voor. Anneloes legt makkelijk contacten in de buurt
en met hulp van de streekgenoten weet ze het huis op te knappen. Dan
slaat de twijfel toe; heeft ze hier wel goed aangedaan en is het niet allemaal
te snel gegaan? Een heerlijke roman om lekker bij weg te dromen.
Lucey Foley, Het boek van gevonden voorwerpen. De beroemde
ballerina June is opgevoed door haar pleegmoeder Evie. Zij heeft haar
biologische moeder nooit gekend en weet ook niets van haar af. Als June al
jong komt te overlijden krijgt haar dochter Kate van Evie een
portrettekening van June’s moeder. Kate zoekt de portretschilder in Corsica
op in de hoop meer over haar moeder en grootmoeder te weten te komen.
Het is het begin van een zoektocht naar een familie- en
liefdesgeschiedenis. In een poëtische en sfeervolle stijl geschreven.
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Vijfdaagse reis naar België van 31 augustus t/m 4 september 2015
Vertrek uit Zandvoort liep op rolletjes. Op naar Van der Valk voor de koffie met gebak.
Alles was lekker en goed verzorgd. Nu op naar het stadje Thorn, onderweg nog goede
reis gewenst door Klaasje. Het is een gezellig klein stadje met witte huisjes en daar
gebruikten we de lunch. Voor de laatkomers heb ik de gele kaart ingesteld, zo onbeleefd.
Dus er werd steeds in de bus geroepen ‘de gele kaart’. Ja, we hebben vanaf het begin
veel gelachen. Op naar hotel Castel de Pont-a-Lesse. We hadden een nette, gezellige
kamer. Voor het diner was gezellig gedekt en het eten was lekker. Dan naar bed, morgen
weer een dag. De 2e dag naar Eupen. Daar is een chocoladefabriek. We kregen een gids
en die vertelde alles over de fabriek en chocola maken. Achter glas konden wij het zelf
zien. Dan naar de winkel en daar was al die heerlijke chocolade niet eens duur.
’s Middags naar de glasblazer, die liet ons met veel humor zien hoe hij zijn werk deed.
Het creatieve ervan en zijn vakbekwaamheid straalde van hem af. Na afloop konden wij
zijn werk in de winkel kopen. We keken ons ogen uit naar al dat moois. Via het
3 landenpunt terug naar het hotel. 3e Dag: varen op de Maas. Dat was erg leuk, want je
ziet alles vanaf het water. Er werd ook verteld wat we allemaal onder het varen te zien
kregen, erg interessant. Daarna op
naar de abdij van Maredsous in
Denée. Een pater vertelde veel over de
abdij, zijn geloof zo stellig, maar ook
boeiend. Daarna gingen we aan de
abdijkaas en bier. De abdij was groots
en overdonderend. Terug in het hotel:
diner en een gezellige avond. Er was
voor ons heel gezellig in een eigen
zaal gedekt en het eten was weer heerlijk.
Toen kwam het feest van de avond: bingo en
muziek, dat verzorgd werd door de chauffeur
en zijn vrouw en Els en Gerard. Alles liep op
rolletjes, zo’n goede sfeer. Bingo en dan weer
even dansen, een en al vrolijkheid.
Toegezongen door de chauffeur, zijn vrouw en
Gerard. We wachten de cd af. Het was in een
woord enig en oergezellig. 4e Dag: de
watervallen van Coo bij Trois-Ponts, dat is
altijd leuk om te zien, jammer de uitspanning was al gesloten, maar daarna weer genoeg
gezelligs open voor een hapje, drankje,
enz. Ook het kleinste stadje van de
wereld bezocht. Het is een enig stadje
(ben de naam kwijt) met kinderhoofdjes
als bestrating. Mooie kleine straatjes,
kleine pleintjes, echt schattig en mooi.
5e Dag: verrassing, we moesten raden
wat voor dier we te zien kregen. Freny
was er het dichtst bij. Het zijn heilige
koeien uit Japan. Eigenlijk koeien van de
keizer via Amerika in Europa gekomen. Deze beesten worden gemasseerd voor beter
vlees. Nou, wij Hollanders hebben daar wat op verzonnen (of Belgen). De koe loopt naar
een machine en die masseert hem dan. We hebben ook het vlees geproefd. Lijkt op
rookvlees, maar dan niet zout. Het was allemaal erg apart. Daarna reden we wat om,
want er was een jas en portemonnee ergens blijven liggen. Gelukkig gevonden, zo zie je
maar, er zijn altijd nog eerlijke mensen op de wereld. De eigenaar helemaal opgelucht.
De laatste dag: de sfeer onder ons was amicaal en erg gezellig. Ons afscheidsdiner was
in de Gouden Leeuw n Montfoort. Wat een geslaagde dagen en vooral de chauffeur en
zijn vrouw en Els en Gerard heel hartelijk bedankt voor de goede sfeer, inzet en
gezelligheid. We zijn weer thuis, ook fijn. Dinie du Chatenier
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GEEF ONS DE VIJF… EN WORD LID TOT EIND 2015

Voornaam / -letters ……………………………………………………………………………………………….M / V*
Achternaam ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………………..
Email ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening …………………………………………………………………………………………………………………..

#

Ik betaal € 5,- contant en ontvang hiervoor een kwitantie *

#

Ik maak € 5,- over naar bankrekeningnummer
NL 14 INGB 0006510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort

Plaats en datum ………………………………………………………………………………………, . . / . . / 2015

Aangebracht door …………………………………………………………………………………………………………….
A.u.b. dit formulier inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie
ter attentie van Els Kuijper, Dr. Schaepmanstraat 4, 2042 BW Zandvoort

*omcirkelen wat van toepassing is

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl Kamer van Koophandel nummer 56528779
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