Nieuwsbrief
september 2016

Beste DSVZ-leden,
Els en ik zijn weer terug van een prachtige vakantie. Het was alleen wat aan de
koude kant, terwijl hier de mussen van het dak vielen van de hitte. Maar
daarom niet getreurd. We konden lekker uitrusten en wat belangrijk is:
herstellen van wat kwaaltjes.
We zijn direct weer aan de slag gegaan, want er moest weer een gezellige
middag op het strand worden georganiseerd. De periode van hitte (35 graden)
was hier ook al weer voorbij. Op dinsdag 9 augustus was het dan zover (zie het
verslag in deze nieuwsbrief). Het was gezellig druk. Ik zal hier verder niet op
ingaan.
Twee dagen later stond er al weer een nieuwe activiteit gepland, namelijk de
bijeenkomst van onze vrijwilligers. Deze werd ook goed bezocht. De nieuwe
vrijwilligers werden welkom geheten en allen werden bedankt voor hun inzet
gedurende het eerste halfjaar. De zaal in het Rode Kruisgebouw was sfeervol
ingericht en op de tafels stonden allerlei lekkernijen, waar goed gebruik van
werd gemaakt.
De bijeenkomst werd gevuld met een presentatie van ons bestuurslid
Ferko van Ancum wat door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Om die
reden is besloten op dinsdag 13 september voor alle leden van onze vereniging
deze presentatie te geven (zie pagina 12).
Rest mij u op het hart te drukken, dat u sommige activiteiten goed in de gaten
dient te houden en dit eventueel op uw kalender moet schrijven. Dit ook met
betrekking tot het op de juiste datum opgeven en vooral ook het afmelden, als
u onverhoopt niet kunt komen. Dit bespaart ons een hoop tijd.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Gerard Kuijper
Vicevoorzitter
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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 circa 16.30 uur in het HIK aan de
Burgemeester Nawijnlaan 123 in Zandvoort, € 2,- per keer.
Voor informatie: Ton van Waarde 06 – 44 74 06 53
Bridgen
Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,- per keer. In het
Rode Kruis gebouw aan de Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort.
Voor informatie: Fini van der Meulen 023 – 571 68 63
Klaverjassen
Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,- per keer. In de
‘Open Golf’ aan de Duintjesveldweg 3 in Zandvoort.
Voor informatie: Aafke van Hunen 023 – 571 98 97
Zwemmen
Op maandag vanaf 9.45 uur in het zwembad van Center Parcs
Zandvoort. Met de CenterParcs voordeelpas betaalt u € 6,10
voor een dagkaart. Van onze vereniging ontvangt u, alleen op
maandag, € 3,- retour zodat het zwemkaartje u uiteindelijk
€ 3,10 kost. Voor informatie: Jan Wassenaar 023 – 571 28 61
Nordic Walking
Op dinsdag om 11.15 uur onder leiding van Marike Kramer, een
gecertificeerde vakkracht. Betaling per periode, circa € 3,- per
keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan.
Voor informatie: Jan Wassenaar 023 - 571 28 61
Fietsen
Op de 2e en 4e zaterdag van de maand. Vertrek om 13.00 uur
vanaf Center Parcs Zandvoort aan de Vondellaan.
Voor informatie: Cilia van Weerdt 023 – 571 70 30

Website:

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl

Secretariaat:

verhoevenyvonne@gmail.com, telefoon 06 – 51 28 91 13

Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
De nieuwsbrief over oktober wordt bezorgd van vrijdag 30 september tot en met
maandag 3 oktober
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Het was weer een fantastisch concert, dat André Rieu met zijn Johann Strauss Orkest op
het Vrijthof in Maastricht gaf. Op zowel zaterdagavond 23 juli als zondagmiddag
24 juli hebben acht DSVZ leden ervan kunnen genieten op een groot scherm in de
Pathé bioscoop in Haarlem.
Tijdens het concert kwamen 150 dansparen het Vrijthof op, ook rolstoel dansers.
Geweldig; iedereen - jong en oud – was prachtig gekleed; dames in een witte baljurk en
heren in een zwart pak. Voor het scherm in de bioscoop danste een paar tegelijk mee; ze
kregen een geweldig applaus.
Noteer in uw agenda: op zaterdag 19 november geeft André Rieu een Kerstconcert, dat
om 11.00 uur onder andere in de Pathé Bioscoop in Haarlem te zien is.
Wies de Jong

Zaterdag 8 oktober gaan we naar de Schouwburg te Velsen waar om 20.15 uur
een avond begint van topamusement tijdens de IJH Musical Proms.
Het IJHmusementsorkest is de grootste afdeling van de IJmuiden Harmonie en heeft ruim
40 spelende leden van 15 tot 70 jaar en beschikt over een sprankelend en uitgebreid
repertoire dat zich bij uitstek leent voor de groots opgezette Musical Proms waar de
vereniging van droomde. En die droom komt uit.
Tijdens deze extra speciale schouwburgshow schitteren niet alleen de leden van het
orkest, maar in het programma wordt ook ruimte gemaakt voor leden van Musicalkids.
Gezamenlijk wordt een verrassende selectie van bekende musicalstukken ten tonele
gevoerd, bekend bij jong en oud.
Hebt u zin om met ons mee te gaan? We hebben een aantal kaarten in optie kunnen
nemen. Een entreekaartje kost € 15,50 en is inclusief administratiekosten. Bijkomende
kosten zijn € 4,- te betalen aan degene die rijdt.
U kunt zich opgeven tot zondag 18 september bij Wies de Jong, tel.: 023 - 571 51 64
(antwoordapparaat staat aan) of via e-mail: wiesdejong@casema.nl
We rijden met privé auto’s. Niet iedereen wil meer buiten Zandvoort rijden en daarom
vragen we, kunt en wilt u iemand mee nemen, halen en weer thuis brengen? Dit dan ook
graag doorgeven.
Betaling op giro NL 38 INGB 000 1010755 t.n.v. W. de Jong.
Theatergroeten van Ursula en Wies
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Agenda:
maandag
dinsdag
dinsdag
donderdag t/m
maandag
dinsdag

5 september
6 september
6 september
8 tot / met 12
september
13 september

donderdag
zaterdag
woensdag en
donderdag
vrijdag en zaterdag
zaterdag
donderdag

15 september
17 september
21 en 22
september
7 en 8 oktober
8 oktober
13 oktober

Start bridgen en klaverjassen
Start Nordic walking
Cinema Nostalgie: Race
5-daagse cultuurreis Kent en Londen
Informatiebijeenkomst ‘de sociale
menukaart van Zandvoort’
Museumbezoek Gouda
´Distel´ in Stadsschouwburg Velsen
Uit eten bij Beach Club Tien
High Tea in De Krocht
Schouwburg Velsen: IJH Musical Proms
Dagtocht Brouwer’s Tours: klompen en
kaarsen

Omzien naar elkaar
Maar wat, als je ziet dat de muren op elkaar af
komen…
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 650 leden OMZIEN NAAR ELKAAR.
Voor informatie: Wies de Jong 023 – 571 51 64 (ingeval het antwoordapparaat aan staat
a.u.b. uw naam en telefoonnummer inspreken) of Ferko van Ancum 023 – 571 52 68.
Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er nieuwe leden bij gekomen, te weten:
de heer R.M. de Reus, mevrouw C.D. Sandbergen en mevrouw J. Vink.
Deze leden heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur
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Op dinsdag 6 september opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren
voor RACE, het waargebeurde en indrukwekkende verhaal van Jesse Owens.
Race vertelt het verhaal
Jesse Owens (Stephan
naziregime van Hitler maar
in de wacht sleepte tijdens
Berlijn in 1936. Een
waarmee de Afrogeschiedenis schreef. In
weg naar de Olympische
toenemende
Duitsland. Samen met zijn
van Jason Sudeikis, zet hij
de dreigende
droom als Olympisch
De cast bestaat verder
Jeremy Irons, William Hurt
de rol van de Duitse
speelt.

van de iconische atleet
James) die tijdens het
liefst vier gouden medailles
de Olympische Spelen in
indrukwekkende prestatie
Amerikaanse sporter
Race volgen we Jesse op
Spelen ten tijde van de
rassendiscriminatie in
coach Larry Snyder, een rol
alles op alles om, ondanks
omstandigheden, zijn
kampioen waar te maken.
onder meer uit
en Carice van Houten, die
fotograaf Leni Riefenstahl

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
De Seniorenvereniging Zandvoort, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en
is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk.
Wandeling Volendam op woensdag 27 juli
Keurig op tijd stonden de 17 liefhebbers voor het
bezoek aan Volendam op het station voor de trein
naar Amsterdam.
In Amsterdam stond de bus naar Volendam al
klaar. We konden allemaal zitten in de erg warme
bus, want daarna liep de bus meer dan vol.
Letterlijk hingen de vakantiegangers uit heel de
wereld in de bus aan de lussen.
In Volendam begonnen wij bij restaurant
“De Groene” op de dijk aan de koffie. Daarna
hadden we de tijd tot half twee om Volendam te
verkennen voor we met onze gids Tom in klederdracht op stap gingen. De wandeling
zou een uur en twintig minuten duren en liep uit naar twee en half uur. Heerlijk zo
enthousiast hij over zijn Volendam sprak en ons rond leidde.
Na uitleg in hotel Spaander over de enorme schilderijencollectie dronken we nog wat in
ons verzamelrestaurant “De Groene”.
Op de terugweg met de bus naar Amsterdam hadden we allemaal een zitplaats in de
weer overvolle en snikhete bus.
Dank voor deze heerlijke dag aan Jopie van Heumen en Ans Vet.
Jan Wassenaar
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Herinrichting van de Bibliotheek Zandvoort
De Bibliotheek Zandvoort is sinds begin 2011
gehuisvest in het multifunctionele gebouw
‘De Blauwe Tram‘. Om het gebouw levendiger te
maken, zijn er in 2015 plannen gemaakt voor meer
openheid en meer samenwerking met andere
partijen. Deze zomer wordt er hard gewerkt om deze
plannen te realiseren. Dit houdt onder andere in dat
het Bibliotheekgedeelte direct na de huidige ingang
tot aan de instructieruimte met de pc’s is afgestoten.
Deze ruimte wordt een nieuwe grote zaal voor allerhande activiteiten. Hierdoor heeft de
Bibliotheek een andere ingang gekregen, namelijk door het leescafé. De grote
displaymeubels met het oranje zitje hebben we omgeruild voor verrijdbare displaytafels
zoals in onze andere vestigingen en er zijn extra verrijdbare prentenboekenbakken
gekomen zodat peuters en kleuters makkelijker zelf hun boeken kunnen uitzoeken. Door
meer meubilair op wielen te zetten is de ruimte flexibeler te gebruiken. Tenslotte hebben
we een aantal collectieonderdelen een nieuwe plek gegeven en hebben we een aantal
comfortabele plekken om te zitten gemaakt.
Nieuwsgierig? Kom snel eens kijken hoe de Bibliotheek er nu uitziet. U bent van harte
welkom! Mocht u niet in staat zijn om zelf naar de Bibliotheek te komen? Dan kunt u
gebruik maken van de Bibliotheek aan Huis dienst. Eén telefoontje en wij regelen dat u
voortaan boeken thuisbezorgd krijgt.
Boekentips:
Julian Fellowes. Belgravia
1815. Op de vooravond van de Slag bij Waterloo is er een bal in Brussel
ter ere van de Hertog van Wellington. Onder de genodigden is o.a. de
familie Trenchard. Dochter Sophia wordt die avond verliefd op Edmund,
zoon van de graaf van Richmond. Diezelfde nacht nog valt Napoleon de
Zuidelijke Nederlanden binnen en veel jongens sneuvelen ten strijde
tegen Napoleon. Zo ook Edmund. Sophia sterft maanden later nadat ze
bevallen is van hun zoon, Charles. Omdat Sophia niet van adel is, wordt
er alles aan gedaan om dit geheim te houden. 25 Jaar later ontmoeten
de families Trenchard en Richmond elkaar weer in de rijke Londense wijk Belgravia. Hun
geheim loopt gevaar niet langer bewaard te blijven.
Iris Houx. Scoop
Esmée werkt als redactieassistente bij een glossy en glamour tijdschrift.
Ze heeft haar vriendinnen verteld dat ze redactiechef is. De paniek slaat
dan ook toe als één van haar vriendinnen haar nieuwe bazin wordt. Het
leugentje houdt niet lang stand en Esmée is genoodzaakt de waarheid te
vertellen. Vanaf dat moment is de vriendschap niet meer hetzelfde en
wordt Esmée als mindere behandeld. Tot ze erachter komt dat de
vriendin ook een geheim heeft. Gesterkt door een oude vriend gaat ze de
confrontatie aan op haar werk en met haar relatie, die ook al niet zo
solide is. Een heerlijk romantisch boek vol humor.
Onno Wessling. Suiker
Eind 19e eeuw. Lennart wordt als bastaardzoon van een Duitse graaf
gepest door zijn halfbroers. Hij zit vaak in de keuken van het kasteel
waar hij gefascineerd raakt door geur en smaak. Op zijn 15 e ontmoet
Lennart op zijn vlucht naar Engeland de Zwitserse meester patissier
Zuckerbäcker die hem meeneemt naar Venetië. Lennart gaat in de leer
bij Zuckerbäcker en leert het banketbakkersvak. Maar hij komt er ook
achter dat zijn baas niet van plan is alles met hem te delen. Lennart gaat
op zoek naar het grote geheim van zijn leermeester.
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Ouder worden overkomt je en als je daarbij een dosis geluk hebt, wordt het je gegeven
om ouder worden te vieren. Op 1 oktober vieren de Verenigde Naties de
Internationale dag van de Ouderen en op 7 oktober viert het Nationaal Ouderenfonds de
Nationale Ouderendag, één dag per jaar laat het fonds wensen van ouderen in vervulling
gaan.
Om die reden organiseert DSVZ op vrijdag 7 oktober én zaterdag 8 oktober
een High Tea in theater De Krocht met diverse theesoorten, sandwiches,
scones met jam en honing, cake, kleine warme snacks én een
glaasje advocaat en likeur met slagroom.

Op vrijdag 7 oktober zijn er 100 plaatsen voor leden en op zaterdag 8 oktober is er
plaats voor 40 leden én voor 60 geïnteresseerde 50+ Zandvoortse inwoners.
Met een bijdrage van slechts € 5,00 per persoon komen onze leden op de gastenlijst en
aan de geïnteresseerde 50+ Zandvoortse inwoners vragen wij een bijdrage van € 7,50
per persoon.
Is je partner, broer of zus, 50+ buurman of buurvrouw, enz. nog geen lid? Helemaal
leuk, tip ze, dat ze nu kunnen kennismaken met onze vereniging tijdens een High Tea.
Deelname uitsluitend in de voorverkoop en helaas, VOL = VOL ….
Wees er snel bij om een plaats te reserveren op één van de dagen
Bel of mail vanaf donderdag 1 september 023 – 574 97 89 naar Olga Poots,
o.poots@kpnplanet.nl om een plaats te reserveren, doe daarna uw betaling, te voldoen
op bankrekeningnummer NL 60 INGB 0007 4639 63 t.n.v. De Seniorenvereniging
onder vermelding van naam of namen, lid € 5,- of gast € 7,50 én High Tea op
vrijdag 7 oktober of High Tea op zaterdag 8 oktober.
DE 1e ZANDVOORTSE ‘SENIOREN’ DAGEN VIER JE MET DSVZ …
Op beide dagen gaan de deuren van theater De Krocht om 13.00 uur open.
Als u gebruik wilt maken van de Belbus (tussen 12.00 -13.00 uur en 16.00 -17.00 uur)
a.u.b. zelf tijdig reserveren, telefoon 5717373.
Aanvang High Tea om 14.00 uur, geen plaats en kaartverkoop aan de zaal.
HET IS PAS FEEST ALS JE BIJ DE ZANDVOORTSE SENIOREN BENT GEWEEST…
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Nordic Walking
Heerlijk, we kunnen weer beginnen met Marike Kramer haar uitstekende lessen! We
starten op dinsdag 6 september en gaan door tot en met dinsdag 20 december.
In deze periode valt een week vakantie, zodat het om 15 lessen gaat. Al 9 jaar wordt
dezelfde gemiddelde prijs van € 3,00 per les berekend. Het totale bedrag wordt dus
€ 45,00. U krijgt een factuur over deze lesperiode aangeboden.
U kunt het Nordic Walking een les kosteloos proberen. Marike heeft verstelbare test
stokken en heet u van harte welkom.
Opgave graag bij Jan Wassenaar, telefoon 06 – 46 07 57 30.
De lessen van ongeveer een uur beginnen iedere dinsdag om 11.15 uur. We vertrekken
vanaf het Pannenkoekenhuis “De Duinrand” bij de ingang van de Waterleidingduinen.
Boottocht van 4 augustus 2016 van ’s-Hertogenbosch naar Heusden
Koffie met gebak in Beesd op ‘Landgoed Marienwaer’ in een prachtig ingerichte
boerenschuur met er naast een streekproducten winkel.
De geschiedenis gaat daar terug tot 1129 toen een Norbertijner Abdij werd gesticht op
een eiland, het lager gelegen land er omheen lag het grootste gedeelte van het jaar
onder water. Het bevond zich in een gevarenzone, precies op de grens van de provincies
Utrecht, Holland, Gelderland en Brabant waar vaak werd gevochten en geplunderd.
Meerdere malen werd het verwoest en weer opgebouwd. In 1567 maakten de bendes
van Brederode hier definitief een eind aan en stond het 100 jaar te koop. Het is in 1734
gekocht door Graaf van Bylandt de voorvader van de huidige bewoners de familie
Verschuer. Hij bouwde het Huis Marienwaert op de gewelven van de oude Abdij, waarvan
de kelders met kruisbogen nog steeds te bezichtigen zijn.
Daarna op naar ‘s-Hertogenbosch waar de chauffeur ons afzette bij de Zuid Willemsvaart
waar het schip de Jeronimus Bosch voor ons klaar lag. Na het verlaten van de haven
van´s-Hertogenbosch over de Dieze met aan boord een broodjes lunch. Naar het plaatsje
Engelen waar we de sluis in gingen en werden geschut. We vaarden over de Maas; we
passeerden Bokhoven, Ammerzoden en Well.
Na bijna twee uur kwam Heusden in zicht met zijn twee mooie molens, van ver al
herkenbaar. Het fraaie oude vestingstadje Heusden is in 1968 begonnen met het in oude
stijl restaureren van de stad. Dit 40 jaar durende project is zeker te zien. Mooie haven
met stadsmuren en een paar flinke kanonnen op het havenhoofd. Alles ziet er zeer
verzorgd uit; mooie gevelhuizen met niet gangbare winkeltjes, aparte kledingzaken, een
kaarsenmakerij waar je kan kijken hoe of het gaat van lont naar kaars, een
ambachtelijke ijs- en bonbonwinkel. De snackbar maakt zelf zijn kroketten en natuurlijk
souvenirwinkels. In de vijf kwartier die we hadden kreeg je een goede indruk van het
stadje.
Om drie uur vertrokken we weer met de boot naar´s-Hertogenbosch. Daar stond de bus
op ons te wachten en om half zes gingen we op weg naar Zandvoort.
Tilly Polsma
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Er stond een straffe noordwestenwind en er
scheen een waterig zonnetje op dinsdagmiddag
9 augustus, maar dat waren eigenlijk de enige
minpunten deze middag. Tegen 14.00 uur
druppelden de eersten het beachhouse van
strandpaviljoen Tien binnen. Gré van den Berg
begon al rustig te spelen op haar accordeon. Om
14.30 uur was het volle bak, er waren ruim 100
leden aanwezig. Veel namen plaats op de bankjes
buiten, anderen gingen binnen zitten. Door de geluidsinstallatie was Gré zowel binnen als
buiten te horen.
Na het welkomstwoordje van onze vicevoorzitter Gerard Kuijper speelde Gré gezellige
muziek op haar accordeon en zong ze ook veel nummers mee. Al snel begonnen er wat
mensen in het beachhouse mee te zingen en ondertussen werden de eerste hapjes
geserveerd. Voor de zekerheid waren er wat liedteksten op papier gezet voor de mensen
die uit volle borst mee wilden zingen. Na de pauze kwamen er al meer mensen binnen in
het beachhouse zitten, omdat het toch wel wat fris werd buiten.
Spontaan werd de polonaise ingezet en velen zongen inmiddels uit volle borst de liedjes
mee. Ondertussen was de advocaat met slagroom ontdekt, het personeel van Beach club
Tien kon de vraag naar advocaat met slagroom bijna niet aan. Kortom, het was weer een
gezellige middag op het strand.
Els Kuijper

De nieuwe brochure ligt voor u klaar!
De brochure voor het nieuwe seizoen bij Pluspunt staat weer boordevol leuke cursussen,
workshops en bijzondere activiteiten. U kunt hem gratis ophalen bij de balie van
Stichting Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55. U kunt hem uiteraard ook downloaden
op de website: www.pluspuntzandvoort.nl
Burendag 2016
Bij OOK Zandvoort vieren we Burendag mee op 24 september van 14.00 tot 16.00 uur.
Ons thema is: “Kom in beweging met de buren”. Bewegen is goed voor de mens! Daarom
gaan we met Burendag samen met buurtbewoners bewegen. Er komen diverse “beweeg
elementen” in en om het gebouw van Pluspunt zoals: een springkussen voor de kids,
valpreventie lessen, Yoga lessen, danslessen, Thai Chi lessen etc.
Na de beweeg activiteiten kan men aanschuiven voor wat drinken en lekkere gezonde
hapjes om elkaar wat beter te leren kennen; wie weet houdt u wel een sportmaatje over
aan deze dag. Uiteraard is deelname geheel gratis! Kom gezellig langs en beweeg met
ons mee.
Het exacte programma staat nog niet vast; hou hiervoor onze website in de
gaten:www.ookzandvoort.nl
Digitaal spreekuur
Op het 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. Elk
spreekuur is er om 10.30 uur een korte presentatie rond een specifiek thema.
Eerst volgende spreekuur:
dinsdag 6 september van 10.00 tot 12.00uur.
Thema: valse e-mails en "phishing mails"
Het spreekuur is elke 1e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is
gratis.
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Dagtocht donderdag 13 oktober met Brouwer’s Tours Noordwijk
Aanmelden kan vanaf donderdag 1 september na 9.00 uur per mail of telefonisch!
Dit wordt een tocht van KLOMPEN EN KAARSEN.
We gaan voor 2x koffie of thee met cake naar Dussen in Noord-Brabant waar we
ontvangen worden bij Klompenmakerij den Dekker voor een demonstratie door
klompenmaker Peter. Heeft u nog klompen
nodig, ze zijn ook te koop.
Daarna vertrekken we naar Baarle Nassau
voor een Bourgondische koffietafel; we laten
ons bij restaurant Den Engel verrassen en
hemels verwennen. Extra drankjes zijn voor
eigen rekening.
Na de lunch steken we schuin de straat over
naar het Kathedrale Kaarsenmuseum.
Houd er rekening mee dat we in de straat
wel de grens oversteken! Met gids gaan we
de geredde kaarsen uit de Gouden Handen
van ‘s-Heerenberg bekijken, gemaakt door
Frits Spies. Deze kaarsen zijn uniek in de wereld.
Daarna gaan we terug naar Den Engel voor 1 x koffie
of thee met gebak. Het is mogelijk voor eigen
rekening nog een drankje te nuttigen.
Degenen die met deze dagtocht mee gaan en niet
voor de tweede keer naar het Kaarsenmuseum
willen, kunnen eventueel het stadje bekijken. Laat
ons dit even weten!
We zijn door de afstand niet vroeg thuis, houd hier
rekening mee met eventuele medicatie, drinken en
eten.
Opstap H.I.K. 8.30 uur – Agathakerk 8.35 uur –
station 8.40 uur – Vomar 8.50 uur –
Van Lennepweg t/o BP – 8.55 uur – Shell 9.00 uur –
Bodaan – 9.05 uur.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 47,50 per persoon.
Te voldoen op bankrekeningnummer op naam van:
Seniorenver Zandvoort NL 34 ABNA 0414 618 882
Aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 29 september.
Afmelden alleen bij Freny of Tilly (per telefoon of mail) kan tot een week voor vertrek.
Daarna is het gehele bedrag verschuldigd.
Aan- of afmelden telefonisch bij Tilly Polsma: 023 – 571 62 65. Ingeval het
antwoordapparaat aanstaat duidelijk en rustig inspreken of per mail bij
Freny Kirindongo - van Eck: frenyvaneck@casema.nl
Vermeld bij uw aan- of afmelding uw naam / telefoonnummer / aantal personen en
opstaphalte. U krijgt altijd een mailtje en na het inspreken van het antwoordapparaat
een telefoontje ter bevestiging, daarna pas betalen.
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Op donderdag 15 september gaan we met de trein van
9.09 uur uit Zandvoort naar Gouda (denk aan voldoende
saldo op uw OV-chipkaart!).
In Gouda nemen we eerst een kop koffie met een Goudse
stroopwafel en gaan daarna de Sint-Janskerk bezoeken
met zijn eeuwenoude reusachtige gebrandschilderde
ramen. Hopelijk schijnt de zon, want dan zijn de ramen op
zijn mooist.
De toegangsprijs is € 5,00 per persoon, de audiotour kost
€ 2,00. Helaas geen toegang met de museumjaarkaart.
Tegenover de kerk is het
Museum Gouda. Het
museum is beroemd om de collectie religieuze kunst met
altaarstukken van voor de Beeldenstorm. Op
11 augustus van dit jaar is de Erasmus kamer weer
geopend.
De entreeprijs is hier € 9,00 per persoon. Met de
museumjaarkaart gratis entree.
Ga gezellig mee. Uit de hele wereld komen ze de
beroemde Goudse glazen bewonderen. Als Nederlander
kun je het niet maken dat je ze nooit gezien hebt!
Aanmelden bij Jan Wassenaar, telefoon 06 – 46 07 57 30
Het uit eten seizoen is weer begonnen!
Waar?

Beach Club Tien. Dit is strandpaviljoen 10 voor de
Rotonde, strandafgang De Favauge 10 in Zandvoort

Wanneer?

Op dinsdag 21 en woensdag 22 september

Menu:

Pomodorisoep, romige tomatensoep met crème
fraiche en basilicumolie of Franse uiensoep met
kaasbroodjes van geraspte kaas
en
een zalmmoot met verse groenten of gepaneerde
schnitzel met champignonsaus geserveerd met
gebakken aardappeltjes, friet en salade
en toe
3 bolletjes vanille ijs met een chocoladesaus of
3 bolletjes chocolade ijs met vanillesaus

Prijs:

€ 15,00 per persoon, excl. consumpties

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom. Aanmelden tot maandag 19 september bij
Jopie van Heumen, telefoon 06-11 59 93 20 of e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl
of bij Ans Vet, telefoon 023-888 77 90 of e-mail ans.vet@casema.nl
Bij aanmelding a.u.b. uw telefoonnummer doorgeven.
Bent u geïnteresseerd in ons beleidsplan 2017 – 2020? Kijk op onze site
www.seniorenvereniging-zandvoort.nl.
Heeft u geen internet, neem dan telefonisch contact op met Yvonne Verhoeven,
06 – 51 28 91 13, zij zorgt er voor dat het beleidsplan bij u wordt thuis bezorgd.

11

Op dinsdag 13 september organiseert onze vereniging een informatiebijeenkomst
in Theater De Krocht
aanvang 14.00 uur, deur gaat open om 13.30 uur
‘DE SOCIALE MENUKAART VAN ZANDVOORT’
De kwetsbare oudere
Activiteiten en diensten in Zandvoort
Mantelzorg in Zandvoort
Wij signaleren en wijzen de weg

Zandvoort, een heerlijke plaats om te
wonen, een prachtig dorp om ouder te
worden, als je er even voor gaat zitten, zie
je pas hoeveel mogelijkheden er zijn,
hoeveel hulp en zorg wordt aangereikt …
Zandvoort een dorp om van te houden.

Als plaatselijke seniorenvereniging maken wij ons sterk u te informeren en met
elkaar te signaleren.
Neem gerust de buurvrouw, buurman of een familielid, die geen lid van onze vereniging
is mee, ook voor hen een hartelijk welkom.
We zien u graag allemaal op dinsdag 13 september in Theater De Krocht.
De toegang is gratis.

Bestuur
Vacature voorzitter
Gerard Kuijper
Vicevoorzitter
Yvonne Verhoeven
Secretaris
Jan Wassenaar
Penningmeester
Olga Poots
Plaatsvervangend
penningmeester
Jan Hollander
Bestuurslid
Ferko van Ancum
Bestuurslid
Els Kuijper
Bestuursassistent/
ledenadministrateur

Adres in Zandvoort
Dr. Schaepmanstr 4
Haarlemmerstr 44
Emmaweg 12
Dr. J.G. Mezgerstraat
118
C. Huygensstr 15
De Ruyterstraat 48
Dr. Schaepmanstr 4

Telefoon
023571 82 05
0651289113
023571 28 61
023574 97 89

E-mail
gerard.kuijper@hetnet.nl

023571 72 25
023571 52 68
023571 82 05

jfhollander@casema.nl
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verhoevenyvonne@gmail.com
waszand@ziggo.nl
o.poots@kpnplanet.nl

vanancum@ziggo.nl
els.kuijper@hotmail.com

