Nieuwsbrief
oktober 2016

Beste DSVZ-leden,
Wat zijn we gezegend geweest met prachtig mooi weer, daardoor konden wij
allen lekker naar buiten om ons te vermaken. Even waren we door het mooie
weer wat huiverig of onze informatiebijeenkomst
‘de sociale menukaart van Zandvoort’ in De Krocht op dinsdag 13 september
wel goed bezocht zou worden. Verheugd waren wij daarom, dat er
65 bezoekers waren, die de warmte hadden getrotseerd om te komen. En niet
voor niets.
Het was een prima presentatie, gegeven door ons bestuurslid
Ferko van Ancum. Een aantal medewerkers van Pluspunt, Tandem, Kontext
en de gemeentes Zandvoort en Haarlem was aanwezig en ook wethouder
Bluijs kwam langs. Een enkele keer viel er zelfs een stilte in de zaal bij een
wat heftig of confronterend onderwerp. Het was top.
Dat mag ook gezegd worden van de 5 daagse reis naar Londen en Kent in
september. De meegereisde leden hebben zeer genoten, zelfs zodanig dat de
groep een reünie heeft gepland.
Deze maand is er ook weer veel te doen, waaronder onze High Tea, waar ik
mij nu al op verheug, een door de brandweer verzorgde
informatiebijeenkomst over ‘brandveiligheid in huis’, de dagtocht
‘klompen en kaarsen’, waar nog enkele plaatsen voor beschikbaar zijn, en niet
te vergeten onze modeshow.
Genoeg weer om van te genieten. Ik wens u veel leesplezier met deze volle
nieuwsbrief.
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 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 november wordt bezorgd van vrijdag 28 oktober tot en met
maandag 31 oktober.
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Verslag 5 daagse reis Londen en Kent 8 september 2016
Het vertrek van onze busreis was gepland op ’s
morgens 10.00 uur, maar al vóór half 10 stond de
bus bij de Vomar met natuurlijk al een hele groep
deelnemers. Dus….. we (40 deelnemers,
5 annuleringen) hadden er zin in.
Fijn met dezelfde chauffeur van de reis van vorig
jaar Normandië: ‘Ron de Bie’. Het was heerlijk weer,
we vertrokken op tijd en lunchten bij
De Gouden Leeuw in Terheijden. Daarna via de Ferry
in Calais naar de overkant ‘de krijtrotsen’ van Dover.
Bij aankomst de klok één uur teruggezet, rekenen in
miles en ponden (even wennen), en via de grote weg
linksrijdend (goed hoor Ron!) op naar ons hotel
Holliday Inn in Sittingbourne, waar we tegen
7.00 uur PM (Engelse tijd) aankwamen.
De volgende ochtend, vrijdag om 9.00 uur, vertrokken naar Rochester. Een mooi
plaatsje, niet al te druk en er was zoveel te zien dat er keuzes werden gemaakt:
“Restoration House; Pour Travelers House; Guildhall Museum; kasteel; kathedraal;
tuinen; VVV met Hugenoten Museum; winkeltjes en genoeg restaurantjes waar we nog
lekker buiten konden zitten. Om 12.00 uur ging de reis verder naar Dockyard, een heel
groot haventerrein aan het water De Medway, waar alles over de oude marinetijd werd
getoond. Ook lagen daar 3 prachtige schepen waar je volledig op en in mocht. Veel van
ons hebben zich met een gids gewaagd aan het avontuur met de onderzeeboot. Ik was
erbij en heb heel wat kreten gehoord zo van: “Oh wat klein, wat benauwd, wat een
apparatuur” tot: “ Kijk uit, denk om je hoofd, dit durf ik niet, ik ga terug, dit is voor een
jaar lang gymnastiek! enz.” Erg boeiend, de onderzeeboot dus!
We hadden geluk dat Ferko van Ancum die dag jarig was. In de bus hadden wij al, op z’n
Engels natuurlijk, het ‘Happy Birthday’ gezongen en hij heeft ons op de werf getrakteerd
op een heerlijke ‘cream tea’. Wat was het daar gezellig, Ferko genoot en wij genoten
mee!
Op dag 3, zaterdag, ging de reis naar Canterbury. Een prachtig stadje, maar heel erg
toeristisch, het was er dan ook loeidruk. Onze groep werd gesplitst en we gingen met
twee gidsen, Nederlands sprekend, door Canterbury, waar we eindigden bij de
Canterbury Cathedral, de beroemdste kathedraal van Engeland en de zetel van de
aartsbisschop van Canterbury. Daar werd een inwijding gehouden in verband met het
oogsten van de hop, en dat eindigde in een kleurrijke optocht. Buiten werd ook ‘Ale’
uitgedeeld. Allemaal prachtig, maar na het bezoek aan de kathedraal was het op de
terrasjes zo druk, dat je met moeite een plekje kon vinden om wat te eten en te drinken
en de bediening had al helemaal geen tijd.
Na Canterbury naar Leeds Castle. Een heel groot terrein, waar voor de minder validen
gratis vervoer met een treintje was. Opvallend veel minder validen hadden we opeens!
Mooi kasteel, goed restaurant, we hebben ons wel vermaakt.
Op dag 4, zondag, de tocht naar Londen. Er was een halve marathon in de binnenstad
van Londen, dus konden we helaas niet van het hele programma genieten. De
binnenstad was onbereikbaar en De Covent Garden Market ook. Dat verlies werd
ruimschoots goedgemaakt door onder andere de Hollands sprekende gids en de verdere
rondrit door Londen. We hebben veel gezien, teveel om op te noemen. Na afloop werden
we afgezet bij de drie grote te bezoeken musea, V&A, National Historic en Science en
konden degenen die dat wilden nog met de gids naar Harrods. De musea waren prachtig
en velen wandelden, door het mooie weer, nog naar het Kensington Park en de
Royal Albert Hall, verder was er voldoende mogelijkheid om te eten en drinken. Op de
terugrit naar het hotel was het opvallend stil in de bus, moe en indrukken verwerken.
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Vervolg verslag 5 daagse reis Londen en Kent
Dag 5, maandag. Terug naar huis. De ferry op, nog een stop onderweg en het avondeten
bij van der Valk in Wassenaar. Wat was het daar warm, maar het eten was prima. Als
afscheid bood Jan Wassenaar Freny en mijn persoontje een aardige attentie aan voor
onze inzet. Freny zette daarna de chauffeur in het zonnetje, ze had een masker voor
haar gezicht van Queen Elizabeth en dat leek behoorlijk echt! Ron werd met een speech
(onder veel gelach) bedankt voor zijn goede zorgen.
Om 21.00 uur ’s avonds waren we thuis.
Rest nog: de bus was ruim met veel voetruimte en een gevulde gekoelde bar, die Ron
telkens moest bijvullen, want……. een groep van ons had op de 1e etage van ons hotel
een prima plek ontdekt, omgedoopt tot ‘Het Rembrandtplein’, waar je met je eigen
drankje een gezellig feestje kon bouwen. De chauffeur deed dapper mee en zorgde dus
voor aanvulling van de voorraad. Ik heb gehoord dat dit hele gezellige avonden waren!
Het hotel was verder prima, het was alleen prettig geweest als er op elke kamer een
duidelijke gebruiksaanwijzing lag voor airco, kluisje, licht, doucheknoppen, enz. Er was
verder een goed verzorgd ontbijtbuffet en ook het diner was goed en in buffetvorm. De
laatste avond had de kok de hoofdmaaltijd laten aanbranden. Het heeft wat langer
geduurd, maar toen werden we echt verwend!
Op de heenweg waren we bij aankomst in Calais toch wel een beetje onder de indruk van
alle hekwerken met prikkeldraad, de douane was behoorlijk serieus (doet uw bril even af)
en de zee was nogal wild, je waaide weg. Op de terugweg ging alles veel sneller en
soepeler (we voeren met de Ferry van DFDS, waarop je bijna kan verdwalen) toen reden
we ook vlak langs het beruchte tentenkamp, triest hoor.
Het weer daar kan ik kort over zijn: “Beter kan niet”. Heerlijk, net niet te warm. En met
zulk lekker weer en een gezellige groep kan het niet anders dan dat we terugkijken op
een zeer geslaagde, sfeervolle en plezierige 5-daagse reis Londen en Kent 2016.
Truus van der Voort
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Omzien naar elkaar
er voor elkaar zijn, met een felicitatie of een bloemetje. Leden voor leden van onze
vereniging, wees alert als er wat te vieren valt, 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.
Zaterdag 17 september zijn we met 13 mensen naar ‘Distel’ in de Schouwburg in
Velsen geweest.
Een zwijgzame weduwe met haar sigaret, een verzenuwde oudste zoon en een jongere
zoon in een rolstoel. Een gespannen sfeer met prettig gestoorde familieleden die allen
zijn gekomen voor het geplande eerbetoon van de 2 jaar eerder overleden vader.
Zelfmedelijden krijgt vrij spel. Vrij onverwacht komt dan ook nog de vroegere minnares
van Distel, die ook het een en ander te vertellen heeft.
De acteurs waren op dreef en de begeleidende muziek was goed. Onze meningen over
deze voorstelling waren verdeeld. Wies de Jong
Nabestaandengroep bij OOK Zandvoort
Na het afscheid nemen van een dierbare is het vaak moeilijk om de draad weer op te
pakken. In de Nabestaanden groep kunt u uw ervaringen delen met mensen die, net als
u, een dierbare verloren hebben. Met elkaar bepaalt u welke onderwerpen u wilt
bespreken. Andree Hagenaar (maatschappelijk werker van Kontext) zal de groep
begeleiden. De Nabestaandengroep komt weer bij elkaar op maandag 3 oktober van
13.30 tot 15.00 uur in Steunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55. De groep is vast op
elke 1e maandag van de maand. Deelname inclusief koffie/thee is gratis. Aanmelden
vooraf kan (maar is niet verplicht) bij de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55, (023)
5740330 of via info@ookzandvoort.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Nathalie Lindeboom: 023-5719393.
Herstel het samen!
Vrijdag 14 oktober van 14.00 - 16.00 uur kunt u weer met uw kapotte spullen
langskomen bij OOK Zandvoort! Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met
een broodrooster dat niet meer werkt? Een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weg
gooien? Zonde! OOK Zandvoort wil de bewoners van Zandvoort door middel van Herstel
het Samen mobiliseren om elkaar te helpen bij het repareren van kapotte maar vaak nog
goede spullen die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. In deze tijden
van bezuinigingen is het een goede methode om een beetje extra te besparen op de
uitgaven. Die reparatiediensten worden gratis aangeboden. Alleen als er vervangende
onderdelen nodig zijn, dan dient u de kosten daarvan ter plekke af te rekenen. Om kleine
verbruiksartikelen te bekostigen, stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. Wij zijn
altijd op zoek naar handige vrijwilligers die het leuk vinden om samen met anderen
kapotte spullen te herstellen. Het kan van alles zijn: elektra, horloges, kleding,
fietsen...noem maar op! Ben jij dat? Meld je dan aan en doe gezellig mee!
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Agenda:
dinsdag
donderdag
vrijdag en zaterdag
zaterdag
donderdag

4 oktober
6 oktober
7 en 8 oktober
8 oktober
13 oktober

woensdag en
donderdag
woensdag

19 en 20 oktober

donderdag

27 oktober

Cinema Nostalgie: Love & Friendship
Museumbezoek Gouda
High Tea in De Krocht
Schouwburg Velsen: IJH Musical Proms
Dagtocht Brouwer’s Tours: klompen en
kaarsen
Uit eten bij De Drie Aapjes

26 oktober

Infobijeenkomst over brandweerzorg in
de brandweerkazerne in Zandvoort
Modeshow in De Krocht

Op dinsdag 4 oktober opent Cinema Nostalgie vanaf
13.00 uur weer haar deuren voor Love & Friendship, naar
de brievennovelle van Lady Susan door Jane Austen.
Love & Friendship is een vilein en fris liefdesdrama
gebaseerd op Jane Austens nooit eerder verfilmde
brievennovelle Lady Susan.
Lady Susan (Kate Beckinsale) trekt tijdelijk in bij haar
schoonzus. Samen met haar Amerikaanse hartsvriendin
Alicia (Chloë Sevigny) bekokstooft ze sluwe plannetjes om
zichzelf en haar dochter aan een echtgenoot te helpen.
De mannen in haar leven blijven blind voor haar
doortrapte gedrag. Regisseur Whit Stillman (Metropolitan,
The Last Days of Disco) geeft het oer Britse verhaal een
bruisende impuls.
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.
Kleuren voor volwassenen
Iedereen heeft er al wel eens van gehoord,
gelezen of is er al druk mee bezig. Het is heel
rustgevend om te doen. Cilia van Weerdt is bereid
op een nog nader te bepalen doordeweekse
middag met een groepje mensen te gaan kleuren.
Voordat we daar gestalte aan gaan geven moeten
we eerst weten of er belangstelling voor is. Dus
heeft u wel oren naar een ontspannen, gezellige
bezigheid, neemt u dan zo snel mogelijk contact
op met Cilia. Aarzel niet - pak de telefoon – en
bel 023 – 571 70 30.
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Kinderboekenweek 2016
Opa's en oma's spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Daarom worden ze
dit jaar tijdens de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober in het zonnetje gezet onder
het motto: Voor altijd jong! De Bibliotheek Zuid-Kennemerland organiseert dan allerlei
leuke, vrolijke en leerzame activiteiten voor kinderen en hun opa’s en oma’s. Ook in de
Bibliotheek Zandvoort is een leuke activiteit:
Ben ik dat in 2080…? teken-jezelf-wedstrijd
Hoe zie jij eruit als je opa of oma bent? Wat voor haar heb je?
Groen, grijs of blauw? Heb je een baard, draag je een bril en hoe
ziet een bril er in 2080 uit? Doe mee aan deze teken-jezelfwedstrijd en ga voor de eerste prijs.
Woensdag 5 okt | 15:00 - 16:30 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort | 4 t/m 8 jaar
3D-printers bieden nu al de mogelijkheid om talloze verschillende objecten te printen en
in de toekomst neemt dit aantal waarschijnlijk alleen maar toe. Komt u (met uw
kleinkind) eens kijken bij de workshop 3D-design in de Bibliotheek Zandvoort?
3D-design workshop: Joury Galis leert je tekenen in drie
dimensies. Met behulp van een tekenprogramma op de
computer maak je een 3D-tekening en print je deze uit met de
3D-printer.
Vrijdag 21 okt | 10:30 – 12:30 uur | € 10,- / € 15,- (nietleden)| vanaf 8 jaar
Reserveer het kaartje voor uw kleinkind via
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Niet alleen mama’s en papa’s zijn welkom bij het Mamacafé,
maar ook oppasoma’s en oppasopa’s.
Mamacafé ontmoeting. De Bibliotheek is dé ontmoetingsplek in
Zandvoort voor (aanstaande) moeders (en vaders) van jonge
kinderen, waarbij ook baby’s en peuters van harte welkom zijn.
We spreken met elkaar over opvoedvragen. Deze maand is het
thema ruzie tussen broertjes en zusjes. In samenwerking met
het JGZ. Woensdag 12 okt | 9:30 – 11:30 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort

Boekentips:
Constance Leisure, Amour Provence
Didier en Gilberte groeien op in twee naburige dorpen in de Provence. Hun
families beconcurreren elkaar al generaties lang als wijnmakers. Als ze
verliefd op elkaar worden beseft Didier dat Gilberte nooit een partij voor
hem zal zijn. Door een familiegeheim moet Gilberte het dorp ontvluchten.
Als zij jaren later terugkeert krijgt ze te horen dat Didier het zwarte schaap
van het dorp is. Wat heeft zich in de jaren dat zij weg was afgespeeld?
Net terug van een vakantie in Frankrijk? Of gaat u nog? Dan is dit een
heerlijk boek om nog even, of alvast van te genieten.
Elsbeth Witt, Zand erover
Fien verhuist naar Vlieland om in het huis van haar overleden tante te
gaan wonen. Ze geniet daar van de rust en de natuur, ontmoet aardige
mensen die haar vrienden worden en voelt zich helemaal thuis. Tot op een
dag haar eerste liefde op het eiland aankomt. Haar rustige leventje wordt
plots verstoord.
Een verhaal met herkenbare, sympathieke personages, humor en
prachtige beschrijvingen van Vlieland.
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Ja, ja, het is al weer zover! Pak de agenda er maar bij en noteer:
modeshow op donderdag 27 oktober in De Krocht
Achter de schermen zijn we al druk in de weer. Jorg en Nel zijn al aan het inkopen. De
mannequins verheugen zich op de show en zo proberen we er met z’n allen weer een
fantastische middag van te maken. Voor de mensen die voor het eerst komen, en een
geheugen opfrissertje voor de trouwe leden even de belangrijkste dingen op een rij die u
moet weten:
aanvang show – half 3, zaal open – 2 uur.
Entree – gratis; wel opgeven per telefoon
of e-mail.
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis lot
voor de verloting, waarvan de trekking
plaatsvindt tussen de 2e en 3e ronde van
de show.
U kunt uw aankopen contant betalen of
pinnen.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Wel opgeven dus in verband met het
aantal stoelen, dat klaar gezet moet
worden.
U kunt zich opgeven tot/met maandag 24 oktober bij Els Kuijper 023 – 571 82 05 (van
ma t/m vr van 9-11 uur), els.kuijper@hotmail.com of Klaasje Armbrust 023 – 571 75 22,
klaasjearmbrust@gmail.com. Graag tot ziens op 27 oktober in De Krocht, Klaasje
Uit eten
Waar?
Wanneer?
Menu:

Prijs:

De Drie Aapjes, Haltestraat 58,
Zandvoort (t.o. bloemenwinkel Bluijs)
woensdag 19 oktober en
donderdag 20 oktober
vooraf: kreeften- of uiensoep;
hoofdgerecht: kabeljauw of biefstuk
met gemengde groenten, gebakken
aardappels of zelfgemaakte patat;
dessert: chocomousse en vanille ijs.
€ 15,00 per persoon voor een
3-gangen menu, excl. consumpties

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.
Aanmelden tot 17 oktober 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.
Stadwandeling Alkmaar op woensdag 31 augustus
We waren met een gezellige ploeg en de eerste trein hebben we gemist. De trein ging
iets vroeger weg, niet getreurd de volgende was van ons. De gids stond al op ons te
wachten en voor sommigen was het een fijne verassing. Hij had onze ploeg al een keer
gegidst. Wat hij ons allemaal liet zien is ongelooflijk. We zijn nu helemaal op de hoogte
van de soorten gebouwde huizen en vooral al die verhalen er bij. Mochten in het oudste
kerkje binnen kijken, daar lag nog zand op de grond. Onze gids was een pittige van al 89
jaar oud. Nou ik teken er voor om zo vitaal op mijn 89ste te zijn. We hebben heerlijk
gegeten op een restaurantboot net als in Delft, maar hier was het eten veel lekkerder.
Het was een geslaagde en gezellige middag. Voor de organisatie (Jopie en Ans) mijn
complimenten. Op naar nog zo’n gezellige en leerzame dag. Dinie Koper - du Chatenier
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Op woensdag 26 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats over brandweerzorg
in Zandvoort.
De meeste mensen kennen de brandweer van de
blusauto’s die met loeiende sirenes op weg zijn
naar een brand. Toch doet de brandweer meer
dan alleen blussen.
Zo heeft de brandweer ook een taak in het
voorkomen van brand (preventie) en adviseert
ze in een vroeg stadium bij grote en kleine
projecten zoals de aanleg van een nieuwe
woonwijk of een spoorbaan (pro-actie).
Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat de brandweer aansluit bij het unieke
karakter van een gemeente. Hoe brandweer Kennemerland dat doet voor Zandvoort is
onderwerp van gesprek op 26 oktober.
‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt zeker voor brand. Daarom dat de brandweer
ook investeert in voorlichting over brandveilig leven, wonen en werken. Echter dat
kunnen we niet alleen; daar hebben we anderen
bij nodig. We zien dat mensen steeds langer
zelfstandig blijven wonen en gebleken is dat
ouderen een bovengemiddelde kans lopen om
slachtoffer van brand te worden.
In de bijeenkomst richten we ons daarom in het
bijzonder op brandveiligheid in huis. Samen met u
kijken we naar wat u zelf kunt doen en geven u
brandveiligheidtips.
Burgemeester Niek Meijer zal de bijeenkomst openen en ingaan op de rol van de
gemeente. Wat doet de gemeente op het gebied van openbare veiligheid en wat zijn de
speerpunten in Zandvoort voor de komende jaren?
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 – 16.00 uur in de brandweerkazerne in de
Linnaeusstraat 2 in Zandvoort.

Om te weten met hoeveel personen de brandweer rekening moet houden, verzoeken wij
u zich vóór vrijdag 7 oktober aan te melden bij Yvonne Verhoeven. U kunt dit doen per
e-mail verhoevenyvonne@gmail.com of telefonisch op 06 – 51 28 91 13. Als de voicemail
aan staat, graag uw naam én telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Elke 1e woensdag van de maand wordt een actueel thema besproken in
‘het Alzheimer Trefpunt’. Tevens is er gelegenheid om informatie te krijgen, vragen te
stellen en ervaringen te delen.
Het Trefpunt is een samenwerking van Alzheimer Zuid-Kennemerland, Steunpunt OOK
Zandvoort, Amie, Tandem en Zorgbalans.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, de bijeenkomst wordt afgesloten om 21.00 uur.
U bent van harte welkom, deelname is gratis.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 5 oktober, het thema: ‘Ik heb Alzheimer!’
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Vanwege de hitte is ons museumbezoek op donderdag
15 september niet doorgegaan. Op donderdag 6 oktober
doen we een nieuwe poging. We vertrekken niet uit
Zandvoort met de trein, maar vanuit Heemstede in
verband met een veel kortere reistijd. Verzamelen
beneden in de stationshal. Vertrek van de trein vanaf
spoor 2 naar Den Haag Centraal om 9.18 uur. Missen we
deze trein dan gaat daarna de sneltrein om 9.49 uur. In
Den Haag Centraal moeten we in beide gevallen
overstappen voor de trein naar Gouda. Gaat u met bus 80
vanuit Zandvoort naar Heemstede dan vertrekt deze om
9.08 uur vanaf de zijkant van Albert Heijn (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

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

