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 Nieuwsbrief  
 

december 2015 / 
januari 2016  

 

 

 

 

Leesplezier! 

 

Ik weet niet hoe het de lezer van deze nieuwsbrief vergaat, maar mij valt op 

 dat opzet en inhoud warmte uitstralen: de werkgroep “Omzien naar elkaar”,  

attent zijn voor elkaar, contacten buitenwereld tijdens verblijf in het 

verpleeghuis, vervoer van en naar voorstellingen. Zo maar een greep uit de 

vele vaak onzichtbare vormen van onderling dienstbetoon.  

 

Naast die waardevolle persoonlijke acties geven de grotere evenementen en 

het weekprogramma gelegenheid om contacten te verbreden en je conditie te 

onderhouden. Meedoen als deelnemer of vrijwilliger, het draagt allemaal bij om 

zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en soms met steun de regie in eigen 

hand te houden.  

 

Ook houden we oog voor degenen die slecht ter been zijn en/of op hoge 

leeftijd. Zo worden er in 2016 weer twee 5-daagse vakantiereizen naar het 

buitenland voorbereid. Voor de ene reis behoeft het slecht ter been geen 

belemmering te zijn, terwijl bij de andere flink gewandeld moet worden.  

 

Verder ben ik blij met de geest verrijkende boekentips van de bibliotheek.  
 

Dat mensen behoefte hebben om te zingen is zo klaar als een klontje. Samen 

zingen geeft een onderlinge band, het versterkt zelfs vriendschappen en is goed 

voor de longen. Meer hierover op de bladzijden 8 en 10.                                                                                                                                                

 

Ons ledental groeit gestaag, maar een tandje er bij is gewenst om de 700 te 

bereiken. Naast de persoonlijke benadering om te werven is het geven van een 

lidmaatschapscadeau in december een uitstekend idee. 

 

Mede namens het bestuur 

                                                                                                                                                                                                    

prettige feestdagen                                                                                                                                                                                                               

 

 

Fred Kroonsberg,                                                                                                                                                

voorzitter 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvk7IDL4MgCFUHWLAodPWQNNQ&url=http://hinca.net/merry-christmas-from-a-winter-wonderland/&psig=AFQjCNHFUrpNLhTQWaEGrY-_jXXOsUlY5w&ust=1445964321940329
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Noteer in uw agenda: de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging vindt plaats op 

dinsdag 5 januari tussen 14.30 uur en 16.00 uur in theater De Krocht. Tijdens deze 

bijeenkomst willen wij samen met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Hopelijk tot dan!  

 

 

Ook voor de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie bent u van harte welkom. Deze wordt 

gehouden op vrijdag 8 januari van 19.30 uur tot 21.30 uur in strandpaviljoen Nautique,  

Boulevard Barnaart 23 in Zandvoort. 

 

 

 

 

 

  

 

Wij danken Trudi van Koningsbruggen 

voor het beschikbaar stellen van de foto 

voor onze kerstkaart. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

Agenda: 

woensdag   9 december 2 Museabezoeken in Amsterdam 

donderdag 17 december Dagtocht naar Landgoed Schuilenburg 

dinsdag   5 januari Nieuwjaarsreceptie DSVZ 

woensdag en 

donderdag 

  6 en 7 januari Uit eten bij brasserie Meijershof  

vrijdag   8 januari Zandvoortse nieuwjaarsreceptie 

vrijdag 15 januari Start nieuw koor 

 

 

De nieuwsbrief over februari wordt bezorgd van vrijdag 22 januari tot en met  

maandag 25 januari. 

 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bij gekomen, te weten: 

 

de heer G. Baars, mevrouw H.B.M. Baars, mevrouw B. Banen, de heer J. van den Berg, 

mevrouw G. van den Berg–Hoogendoorn, mevrouw N. Bijl–de Boer,  

mevrouw E. Boswinkel, de heer J. Brink, mevrouw M.C. Draisma–van den Houten, 

mevrouw M. van Duijn–Alberda, mevrouw J. Felix, mevrouw M. Giliam–Ronchetti, 

mevrouw E.M.J.G. Hylarides–Drinkenburg, mevrouw A.M. Keur, mevrouw L. Koper–Deijs, 

mevrouw I. Krakau, de heer F.J.C. Krakau, mevrouw J.L.B. Oldenbroek,  

mevrouw M. van Os, de heer G. Oudendijk, de heer G. van de Pas, mevrouw R.S.M. Post, 

mevrouw J.M.M. Smits–Schoo, de heer C. Snoek, mevrouw J.N.M. Snoek–Olie,  

mevrouw C. van der Storm, mevrouw S.H. van Straaten, mevrouw T. Turksma,  

mevrouw S.D. Vrees van Everdingen, mevrouw L. van der Woude.   

 

Deze leden heten wij van harte welkom. Els Kuijper, ledenadministrateur 
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          CADEAUTIP VOOR DECEMBER: 

              
              voor € 20,00 geeft u van  

       De Seniorenvereniging Zandvoort  
een jaarlidmaatschap 2016 én een HIGH TEA  

              in januari 2016 cadeau 

 
 

 
 
 

 
Cadeaubonnen DSVZ zijn verkrijgbaar bij Els Kuijper, telefoon 023 5718205  

                    (van maandag t/m vrijdag van 9 – 11 uur) 

 
 

  



4 

 

als de lichtjes branden gaan, 
 

is het niet voor iedereen feest, 

juist in de decembermaand attent zijn voor elkaar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, wees alert als 

iemand het moeilijk heeft, in de put zit of in de knel komt. Een bezoekje, een belletje, 

een kaartje… Laten wij met meer dan 600 leden OMZIEN NAAR ELKAAR. 

Voor informatie: Wies de Jong 5715164 of Ferko van Ancum 5715268. 

 
 

Op 3 augustus jl., werd ik, op weg met de fiets naar het strand, omver gereden door 

een automobilist. De gevolgen waren: een verticale versplinterde kop dijbeen breuk, 

ziekenhuisopname, operatie, pijn – heel veel pijn. Met een metalen bouwwerk in mijn 

heup, na 10 dagen ziekenhuis, 8 weken revalidatie in het Zuiderhout. Ik ben weer 

‘benig’, maar kan zonder hulpmiddel geen stap lopen. Graag wil ik iedereen die mij een 

kaartje heeft gestuurd of mij opgezocht heeft in het Zuiderhout heel hartelijk bedanken. 

Het was hartverwarmend. Ik weet nu hoe belangrijk contact met de ‘buitenwereld’ is in 

deze omstandigheden. Mijn dank is niet in woorden uit te drukken. Klaasje Armbrust 

 

 

De laatste theateravond van 2015 was op vrijdag 30 oktober. We gingen met  

12 leden van onze vereniging naar CASCA/DE LUIFEL in Heemstede om een avond bij te 

wonen van 2 leden van Farce Majeure, Jan Fillekers en Henk van der Horst. 

We waren op tijd en hebben met elkaar kennis kunnen maken onder het genot van een 

kopje koffie, voordat we onze plaatsen in de zaal konden innemen. 

‘Het is uit het leven gegrepen’ en ‘Koeweit  Koeweit’ waren uiteraard de bekende 

meezingers en brachten ons terug in de tijd. Legendarische grappen en ‘oh ja, weet je 

nog’ hoorde ik een paar keer. 
Na de pauze - bij enkelen van ons werd door een aardige vrijwilligster een drankje in de 

zaal gebracht - blikten de heren terug op het programma Showroom; onvergetelijke 

interviews lieten ze zien. 

Onze voorzitter was zo vriendelijk om enkele dames te brengen en later weer te halen, 

zodat ook zij een fijne avond hebben gehad. Dank ook aan Jan Hollander en  

Thea Versteege. 

Hopelijk zien we elkaar weer in 2016 bij een theatervoorstelling.  

Wies de Jong 
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Nieuwe bridgers welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere maandag om 13.00 uur wordt gebridged in het Rode Kruis gebouw aan de 

Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort. Er is nog ruimte voor 4 tafels in de ruime ronde zaal 

van het gebouw. De kosten vallen erg mee. De vereniging vraagt een bijdrage van  

€ 1,00 per keer. Op het terrein of rond het Rode Kruis gebouw kunt u gratis parkeren.  

Informatie kunt u inwinnen bij Wies de Jong, telefoon 5715164 of bij Fini van der Meulen, 

telefoon 5716863. 

 

 

Op woensdag 9 december willen wij twee musea in Amsterdam 

bezoeken. In de Nieuwe Kerk op de Dam gaan we de tentoonstelling 

‘Rome, de droom van Keizer Constantijn’ bezoeken.  

Daarna gaan we met tram lijn 9 naar het Tropen museum met de 

tentoonstelling ‘The Sixties, een wereld wijde blik op de jaren 60’. 

Entreeprijzen: de Nieuwe Kerk € 16,-, museum 

jaarkaart € 4,50 (toeslag) en het Tropen museum 

€ 12,50, museum jaarkaart gratis. 

We nemen de trein van 09.39 uur. Na de lange rit van een half uur 

naar Amsterdam zijn we natuurlijk toe aan koffie. We drinken 

koffie bij Loetje tegenover het Centraal Station. Dit is het 

voormalige Noord Hollands koffiehuis aan het water. Mist u de 

trein dan kunt u ons daar als nog treffen.  

Voorlopig organiseren Olga Poots, telefoon 5749789 en Jan Wassenaar, telefoon 5712861 

de museum bezoeken.  

Wilt u mee bel even en spreek eventueel onze antwoordapparaten in. 

 

 

Uit eten 

Waar?   Brasserie Meijershof   

Burgemeester Engelbertsstraat 72, 

tegenover Dirk van den Broek 

Wanneer?  Op woensdag 6 januari en 

                     donderdag 7 januari 

  nog in kerstsfeer; een 3 gangen menu:  

Menu:  kip kerrie pastei en champignons,  

kabeljauwfilet met mosterdsaus of 

brochette van kippendij vlees met 

champignonroomsaus geserveerd met 

friet en salade en een verrassingstoetje 

Prijs:  € 15,- per persoon, excl. consumpties 

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom. Aanmelden tot 2 januari bij  

Jopie van Heumen, telefoon 06-11599320 of email jopievanheumenbrozius@live.nl of bij 

Ans Vet, telefoon 023-8887790 of email ans.vet@casema.nl  

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
http://www.nieuwekerk.nl/nl/tentoonstellingen/rome/index.htm?m=160214
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Modeshow 

Op donderdag 29 oktober was het  

dan weer zover. Onze eigen modellen  

zetten hun beste beentje voor om een  

klein gedeelte van de uitgebreide  

wintercollectie van Jorg en Nel  

damesmode te showen. Onze voorzitter,  

Fred Kroonsberg opende deze middag.  

Hij riep iedereen op, z’n best te doen,  

om het ledenaantal op te voeren naar  

het magische getal van 700. Hij  

memoreerde, dat dit onze 4e modeshow  

is. Een speciaal welkomstwoordje was er voor de nieuwe leden, die voor het eerst kennis  

maakten met één van de vele activiteiten die DSVZ in z’n programma heeft. Daarna nam  

de ladyspeaker Nelly de microfoon van hem over. De mannequins werden geïntroduceerd,  

waarna het ‘echte’ werk ging beginnen. Zo showden achtereenvolgens: Marga, Nelleke,  

Ria, Ansje, Diny, Jopie, Tiny, Ans en Marion ieder drie kledingsetjes, vergezeld van tekst  

en uitleg over kwaliteit en prijs door de ladyspeaker. Als echte mannequins showden de  

modellen de kleding en ze hadden er zichtbaar plezier in. Dat kwam mede door de  

fantastische muzikale omlijsting, verzorgd door de bij iedereen bekende Rob Dolderman.  

Er werd veel geapplaudisseerd. De dames hadden dit ook wel verdiend. Na afloop kon er  

volop gepast, gesnuffeld en gekocht worden. Dit alles verliep in een ongedwongen sfeer.  

Een beetje onduidelijk was het verloop van de verloting. Achter de schermen was het ook 

een gezellige drukte. Marga en Ans hadden er tussen de middag voor gezorgd dat de  

modellen niet met een lege maag de kleding showden. Els Kuijper heeft achter de  

schermen ook weer het nodige werk verricht en bloemenhuis Bluijs uit noord had, zoals  

voorgaande keren weer de bloemetjes gesponsord. We gaan nu eerst, de herfst en  

wintermaanden, met de Kerst en de jaarwisseling tegemoet. Komend voorjaar hoop ik  

me weer voor 100% te kunnen inzetten voor de nieuwe voorjaarscollectie van Jorg en Nel  

damesmode en dan maar hopen dat de 5e modeshow in 2016 wederom een succes zal  

worden. Klaasje Armbrust 

 

 

Overvolle bingo 

Zoals u reeds in de Zandvoortse Courant van  

12 november jl. heeft kunnen lezen is het tijdens 

onze Herfstbingo op dinsdag 10 november erg 

druk geweest. Alle stoelen waren bezet,  

120 leden waren aanwezig. Buiten was het echt 

herfstweer, regen en wind, maar binnen in  

De Krocht was het gezellig en warm. Onze 

‘ballenjongens’ Gerard Kuijper en Jan Wassenaar 

waren genoodzaakt om op het toneel plaats te 

nemen. Het mocht de bingo-pret niet drukken. 

Velen gingen met een prijs naar huis. Het was de 

laatste bingo voor dit jaar, maar niet getreurd, 

ook in 2016 organiseren wij weer diverse bingo’s. 

 

 

Mededeling 

Jits Tuinstra heeft ons laten weten, dat zij vanwege haar gezondheid met ingang van  

1 januari 2016 stopt met het coördineren van de inzetbaarheid van de koffiedames bij 

onze activiteiten. Vanaf deze plaats bedankt het bestuur Jits voor haar inzet en de 

consciëntieuze wijze waarop zij al die jaren de coördinatie vorm heeft gegeven.  

Ria Molenaar neemt haar taak over. 
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December is de ultieme feestmaand en daar horen cadeautjes én lekker lezen voor de 

open haard of kachel bij. Maar wat lezen we met de feestdagen? Genie Does van de 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland tipt onderstaande boeken, allemaal te leen in de 

Bibliotheek.  

 

Kate Morton: Aan de rand van het meer 1933. De familie 

Edevane woont op een prachtig landgoed in Cornwell. Na het 

jaarlijkse zomerfeest verdwijnt het jongste zoontje, Theo, spoorloos. 

De familie vertrekt naar Londen maar blijft in het bezit van het 

landgoed. 60 jaar later knaagt de verdwijning van haar jongste 

broertje nog steeds bij Alice Edevane. Zij heeft het landgoed geërfd 

maar is er na de verdwijning van Theo niet meer geweest. Tot de 

jonge rechercheur Sadie Sparrow probeert te achterhalen wat er 60 

jaar geleden is gebeurd.  

Ook met dit boek heeft deze bestsellerauteur weer een heerlijk 

spannende feelgood roman geschreven. 

 

Rosalie Ham : De naaister uit Parijs. Tilly is als kind weggestuurd 

uit Dungatar, een dorp in Australië. Ze werd verdacht van moord. 

Jaren later, in de jaren vijftig, keert ze terug om voor haar zieke 

moeder te zorgen. De dorpelingen accepteren haar niet en laten dat 

goed merken. Tilly is echter een zeer getalenteerd coupeuse en 

maakt het de bewoners daarmee erg moeilijk; kopen ze haar mooie, 

zeer geliefde kleding of gaan ze door met haar het leven zuur te 

maken. De karakters worden overtrokken maar ook zeer komisch 

neergezet wat het boek tot een dramatische komedie maakt. Een 

roman vol humor die is verfilmd met Kate Winslet als Tilly.  

Tip: Lees eerst het boek en ga dan naar de film.  

 

 

James Lilliefors : De psalmist. De Methodistische predikant  

Luke Bowers vindt in zijn kerk het lichaam van een vermoorde vrouw. 

In haar handen staan getallen gegraveerd. Bowers herkent de 

getallen al snel als verwijzingen naar psalmen. Door deze ontdekking 

kan rechercheur Amy Hunter de moord in verband brengen met een 

aantal andere moorden. Samen met de predikant gaat Hunter achter 

de dader aan.  

Een spannende detective met een ingewikkeld plot. 

 

 

 

Creativiteit is gratis! De leukste surprises voor de Sint maakt u zelf, misschien met hulp 

van wat ideetjes uit een boek of tijdschrift van de bieb. Ook vindt u er voorbeelden hoe u 

zelf een kerstbal of kerstversiering kunt knutselen. Een leuk en origineel cadeau voor uw 

dierbaren.   

 

Houdt u thuis een kerstbrunch of -diner voor familie of vrienden? Verras ze met een 

overheerlijk menu! De Bibliotheek heeft een enorme collectie kookboeken waar u uw 

inspiratie uit kunt halen.  

 

De medewerkers van de Bibliotheek Zandvoort wensen u een gezellige 

decembermaand toe. 
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Nieuwe media door mediacoaches van de Bibliotheek 

Altijd al willen weten hoe een iPad, smartphone of e-reader werkt? Ben je benieuwd wat 

Twitter, een weblog of Facebook nu is? Hoe zoek je op het internet en weet je dat de 

informatie die je gevonden hebt betrouwbaar is? Hoe zoek je in de catalogus van de 

Bibliotheek en hoe verleng je je boeken? Hoe leen ik een e-book? 

Kom naar een van de mediaspreekuren en krijg antwoord van onze mediacoaches op 

deze en alle andere vragen rondom nieuwe media, social media en internet. Ook buiten 
de reguliere spreekuren kunt u met uw korte vragen bij de mediacoaches terecht. 

Vrijdag | 11:00 – 13:00 uur | Gratis 

de Bibliotheek Zandvoort   

 

 

Wekelijkse DSVZ activiteiten in 2016 

 

Zingen 

Vanaf vrijdag 15 januari van 11.00 tot 13.00 uur in het Jeugdhuis aan het Kerkplein, 

Poststraat 1. Repertoire: lichtvoetige, Nederlandse en Engelstalige liedjes onder leiding 

van dirigent Wim de Vries. De geldelijke bijdrage per maand moet nog worden 

vastgesteld.   

Voor informatie: Olga Poots 023 5749789 

 

‘Stevig’ wandelen  

Op woensdag en zondag. Vertrek om 10.00 uur vanaf het Pannenkoekenhuis aan de  

Zandvoortselaan.  

Voor informatie: Freny Kirindongo-van Eck 023 5371249 

 

Biljarten  

Op woensdag van 13.30 – ca. 16.00 uur in het HIK aan de  

Burgemeester Nawijnlaan 123 in Zandvoort, € 2,- per keer.  

Voor informatie: Ton van Waarde 0644740653 

 

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 5717030 

 

Zwemmen  

Op maandag vanaf 9.45 uur in het zwembad van Center Parcs Zandvoort.   

De dagkaart kost € 3,- per keer met een CenterParcs voordeelpas.  

Voor informatie: Jan Wassenaar 023 5712861 

                                                                                                                          

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 5716863 

 

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 5719897                                                                                         

 

Nordic Walking  

Op dinsdag twee groepen onder leiding van Marike Kramer, een gecertificeerde 

vakkracht. Beginners om 11.30 uur en gevorderden om 12.30 uur. Betaling per periode, 

ca. € 3,- per keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.  

Voor informatie: Jan Wassenaar 023 5712861 
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Vorig jaar heeft u kennis kunnen maken met ons incassoformulier voor het betalen van 

uw jaarlijkse contributie. Heeft u vorig jaar het incassoformulier ingevuld en ondertekend 

aan ons geretourneerd dan hoeft u niets te doen, wij incasseren de contributie voor 2016 

automatisch van uw rekening. 

 

Een deel van onze leden betaalt de contributie door middel van een overschrijving via de 

bank. Deze leden verzoeken wij de contributie voor 2016 (€ 25,-, € 20,- of € 15,- per 

persoon) uiterlijk 31 december 2015 aan ons te betalen.  

 

U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten 

name van De Seniorenvereniging Zandvoort. In de omschrijving a.u.b. uw naam 

vermelden. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u alsnog het incassoformulier invullen, neem dan contact op 

met Els Kuijper, telefoon 023-5718205 (van maandag tot/met vrijdag van 9 tot 11 uur).  

 

 

 

Op 1 december 2015 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor 

    

HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA (2015)  

 

Natuur in de delta is een (her)ontdekking van Nederland; een ode aan onze rivieren en 

kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen. 

 

De zeearend strijkt neer in een hoge boom aan de 

rivier. Hier stroomt de bron van het leven voor 

alles wat de zeearend kent. Maar hij is hier al 

eeuwen niet geweest en herkent haar nauwelijks; 

alles is nu anders. Lang is de natuur de grootste 

kracht geweest in het deltagebied dat nu 

Nederland heet. We zien de ontwikkeling naar onze 

tijd, waarin we de natuur niet langer als vijand zien 

en zoeken naar manieren om haar immense creatieve 

kracht te benutten. De Hollandse natuur door de 

ogen van verrassende, kenmerkende dieren die de 

vruchtbare delta met ons bevolken. Naast de 

zeearend is dat bijvoorbeeld de bever, net 

als ons barrières bouwend en geulen gravend 

tegen het water. Maar ook de haas, het 

pimpernelblauwtje en de stekelbaars laten ons de 

dynamische wereld boven en onder water zien.  

  

Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13.00 uur. De film begint 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 

Stichting Pluspunt, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor 

iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk.   

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOHKkY_8lckCFauccgodC-4JoQ&url=http://www.bequick28.nl/club/contributie-4e-kwartaal-2015/&bvm=bv.107467506,d.bGQ&psig=AFQjCNHFf1PG1lDtg6VU3GKdaly02onVQQ&ust=1447798279900318
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKAkcT8lckCFcb8cgode4EBWQ&url=http://www.bequick28.nl/club/contributie-4e-kwartaal-2015/&psig=AFQjCNEHRKf-9XTyrY2YrUtu6iRbQaL2aA&ust=1447798683666084
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Slotakkoord 45 jaar koor Voor Anker 

 

In de meeste situaties beëindigen koren hun bestaan onzichtbaar en geruisloos. Zo niet 

het senioren koor Voor Anker. De Seniorenvereniging Zandvoort organiseerde voor die 

gelegenheid met het koor op zondag 15 november een indrukwekkend muzikaal 

jubileumconcert in theater De Krocht. De 100 aanwezigen brachten allereerst een toast 

uit op de rijke geschiedenis van het koor. Daarna werd door pianist Theo Wijnen een 

passend muzikaal medeleven met de getroffenen in 

Parijs uitgevoerd. Voordat de pauze begon werden, 

geheel onverwacht, door wethouder Bluijs drie 

oorkondes met erepenningen uitgereikt.  

Judith Kerkman werd geprezen omdat zij jarenlang 

elke week meer dan voortreffelijk de koffie, thee en 

koek bij het koor verzorgde.  

Pianist Theo Wijnen voor zijn jarenlange zeer 

gewaardeerde begeleiding bij repetities en 

uitvoeringen en dirigent Wim de Vries wegens het 

meer dan 20 jaar met vaste hand leiden van koor. 

Onder luid applaus en met een feestelijke 

bloemenhulde viel om circa 17.00 uur definitief het 

doek voor het koor Voor Anker.      
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