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Beste DSVZ-leden, 

 

Onze vereniging heeft weer een mijlpaal bereikt! Met een aantal van  

687 leden is onze vereniging het ledenaantal van de voormalige  

ANBO Zandvoort binnen 4 jaar tijd voorbij gestreefd.  

 

Onze volgende mijlpaal is om het 700ste lid te kunnen begroeten. Ik verheug 

mij daar nu al op. Blijf vooral nieuwe leden werven, want wij willen de 700 

leden het liefst voor het eind van 2016 bereiken. Nieuwe leden kunnen voor 

slechts vijf euro tot 1 januari 2017 lid worden.  

 

Dat wij de afgelopen weken zo enorm zijn gegroeid komt voornamelijk door 

de fantastische Zandvoortse Ouderendagen op 7 en 8 oktober waar wij twee 

High Tea’s hebben georganiseerd. Ook u heeft daar zeker een bijdrage aan 

geleverd. 

 

Nu wat meer serieuze zaken. Ik heb vernomen dat er veel mensen zijn die 

toeslagen waar zij recht op hebben, zoals huur- en zorgtoeslag, nog niet 

hebben aangevraagd. Als u dat wilt dan zijn medewerkers van Pluspunt 

(telefoonnummer 023-574 03 30) bereid u te helpen bij het aanvragen van 

deze toeslagen. Dit geldt eveneens voor kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen en waterschapsbelasting ingeval u over alleen AOW beschikt en/of 

veel zorgkosten heeft.  

 

In november houden wij de najaarsbingo in De Krocht, kunt u gezellig Grieks 

uit eten, het Amsterdamse School museum bezoeken en zich vast aanmelden 

voor ‘De Grote Kerstshow 2016’ en de laatste dagtocht van dit jaar met 

Brouwer’s Tours. 

 

Ik wens u 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 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 december 2016/ januari 2017 wordt bezorgd van vrijdag  

2 december tot en met maandag 5 december. 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:verhoevenyvonne@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIpa6t8PrKAhVMcRQKHe8wDosQjRwIBw&url=http://www.diverseplaatjes.nl/biljart.htm&psig=AFQjCNEAF5lZqhCoo7qFz5oUNnZeMISu9Q&ust=1455663527018022
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2M3B9PrKAhVE6xQKHQ0-Cl4QjRwIBw&url=http://www.sportraadzaventem.be/kalender.php&psig=AFQjCNFVwBZpNz_8JQMRgdH-5H2DaD23bw&ust=1455664823258579
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0sOP-vrKAhXFQBQKHRsABDcQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.nl/illustratie/shoe-print.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNGd-HpY5dwmstx3fuxoPZdUdwuSNA&ust=1455666227472045
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56-KM_PrKAhVJXBQKHVNBDuEQjRwIBw&url=http://oud.shot-73.nl/paginas/evenementen/klaverjassen.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNHAYz20K7TKO2gqldE7pIPvXQrxGg&ust=1455666861318070
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.3948815.1375946991!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800_600/image-3948815.jpg&imgrefurl=http://www.destentor.nl/regio/deventer/cursus-startersbridge-1.3948765&h=600&w=800&tbnid=aSbkH2eR2fsyUM:&docid=-Z9zlbeWTdNxTM&ei=smjCVp30BcT1UpzEoLgJ&tbm=isch&client=gmail&ved=0ahUKEwidlZ6Q__rKAhXEuhQKHRwiCJc4yAEQMwggKB0wHQ
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://nordicwalkingforhealth.co.uk/&psig=AFQjCNGelTdb4B_rZ-wkP6qL8ccarFZbQg&ust=1443000037900307
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOv8G1t7jLAhXJd5oKHSttDrMQjRwIBw&url=http://singleactiviteiten.ning.com/forum/topics/klein-fietsrondje-zondag-28-juni-vanuit-amersfoort/showLastReply&psig=AFQjCNHA9jqJnp0U7C1Pbg4cq8ttcLOtNQ&ust=1457778734249799
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Zaterdag 8 oktober hebben 18 leden van onze vereniging een geweldige avond gehad 

met de Musical Proms in de Schouwburg in Velsen. 

De intro door het IJHmusementsorkest onder leiding van Theo Bleeker was een collectie 

uit de musicals Annie en Miss Saigon, waarna de Musical Kids Eigenwijs het podium op 

kwamen en uit de Sound of Music ‘Do, Re, Mi’ zongen. Vervolgens zong Lisanne Wensink  

3 liederen uit Evita. Wat een fantastische stem!  

Na de pauze genoten we van een prachtig uitgevoerde compositie van  

Jesus Christ Superstar, waarna de Blues Brothers de zaal in kwamen om op te treden.  

De act van Mieke van der Hulst (ze heeft gespeeld in Sister act en the Sound of Music) en 

Maarten Kat als Tina Turner en David Bowie kreeg een welverdiend applaus.    

Het was een zeer gevarieerd en verrassend programma en iedereen heeft genoten. 

Wies de Jong 

 

 

De Grote Kerstshow 2016 in de schouwburg in Velsen op zondagmiddag 

18 december om 15.00 uur. 

 

Vorig jaar was het de eerste keer 

dat in de schouwburg in Velsen 

een kerstshow werd 

georganiseerd. Het was een 

geweldig succes en besloten 

werd er een traditie van te 

maken. 

 

U krijgt een smaakvolle keuze uit 

het internationale kerstrepertoire 

voorgeschoteld. Met kerstsongs 

van alle tijden, voor oud en jong. 

We kunnen luisteren of 

meezingen! Bekende artiesten 

maar ook veel nieuw lokaal 

talent en nieuwe artiesten zullen 

optreden. Het REX-orkest is weer 

de swingende muzikale basis. 

 

 

We hebben een aantal kaarten in optie kunnen nemen en bij het bespreken bleek, dat er 

al een enorme belangstelling is. Daarom hebben we een uiterste datum gekregen. 

 

U kunt zich opgeven bij Wies de Jong, telefoon 023-571 51 64 (antwoordapparaat staat 

aan) tot zondag 13 november of via e-mail wiesdejong@casema.nl . Wilt u ook 

aangeven als u vervoer nodig heeft? 

 

De prijs is € 8.-, inclusief garderobe en administratiekosten. Bijkomende kosten: € 4,- te 

betalen aan degene die rijdt.  

De opbrengst stelt de schouwburg beschikbaar aan een nog nader te bepalen goed doel. 

 

Wij rijden met privé auto’s. Niet iedereen wil meer buiten Zandvoort rijden en daarom 

vragen we, kunt en wilt u iemand meenemen, halen en weer thuis brengen? Wilt u dat 

dan ook doorgeven?  

 

Betaling op giro NL 38 INGB 0001010755 ten name van W. de Jong. 

 

Het wordt vast een fantastische middag en we hebben er zin in! Gaat u ook mee? 

Theatergroeten van Ursula en Wies 

mailto:wiesdejong@casema.nl
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Laatste dagtocht van dit jaar - donderdag 15 december - met Brouwer’s Tours. 

 

LET OP: wij vertrekken een half uur later dan gebruikelijk: 9.00 uur HIK – 9.05 uur 

Agatha – 9.10 uur station – 9.20 uur Vomar – 9.25 uur Van Lennepweg t/o BP – 9.30 uur 

Shell en dan de Bodaan om 9.35 uur. 

 

Na de ophaalroute vertrekken wij naar  

gasterij het Oude Posthuys in Leerdam voor een 

koffie/thee complét (diverse zoete en hartige 

lekkernijen).  

 

 

 

 

 

 

Na de koffie rijden we een gedeelte van de 

Lingeroute, via fort Asperen naar 

Kinderdijk. 

 

 

Rond 13.00 uur ontvangst in de Museumzaal in 

kerstsfeer van partycentrum De Klok. Aansluitend 

1 consumptie naar keuze (ook alcoholisch) met 2 

bitterballen. 

 

Na dit gezellig samenzijn stappen wij weer in de bus 

voor een rondtour met een plaatselijke gids die ons zal 

vertellen over ‘de wonderlijke molens van de 

Alblasserwaard’. 

 

Bij terugkomst van deze mooie 

tocht (circa 15.30 uur) krijgt u een 

3-gangen menu: 

soep van de dag, varkenshaas met 

champignonroomsaus of een 

vegetarisch gerecht (dit opgeven 

bij aanmelding), dessert ‘De Klok’. 

Het hoofdgerecht wordt geserveerd 

met 2 soorten groente, gemengde 

salade, appelmoes en 2 soorten 

aardappelgarnituur. De 

consumpties zijn voor eigen 

rekening. 

Verwachtte retourtijd in Zandvoort 19.00 uur. 

LET OP: de kosten voor deze kerstdagtocht is 2 euro duurder dan normaal dus € 49,50 

per persoon te voldoen op bankrekeningnummer op naam van:                                                                                  

Seniorenver Zandvoort NL 34 ABNA 0414 618 882 

U kunt zich aanmelden vanaf woensdag 2 november na 9.00 uur. Via e-mail bij Freny: 

frenyvaneck@casema.nl,  telefonisch bij Tilly: 023-571 62 65 (antwoordapparaat a.u.b. 

rustig inspreken). Bij aanmelding altijd opgeven: naam/telefoonnummer/aantal 

personen/opstapplaats/wel of niet vegetarisch. 

U krijgt altijd een berichtje retour ter bevestiging, na onze bevestiging kunt u betalen, 

het bedrag dient uiterlijk 5 december 2016 op onze rekening te staan. 

Afmelden kan tot 1 week voor vertrek, daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd. 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
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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 680 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 B.J. Abeelen, mevrouw N. Abeelen – Stokman, de heer H. van Andel,  

mevrouw L. van Andel, de heer H. van den Berg, mevrouw J.G. Bruinsma – Haan, 

mevrouw W. van Dillen, mevrouw P.C. de Fost – v.d. Berg, mevrouw J.H. Grochal,  

de heer A. Hoiting, mevrouw B. Kerkman – Wijnands, mevrouw T. Koper – Blauw, 

de heer G. Kraaijenoord, mevrouw C. Longayroux, de heer F. Longayroux,  

mevrouw H. Oszoy, mevrouw O. Otto, mevrouw H.P. Prinse – Ebregt,   

mevrouw E. Reekers, mevrouw N. van Reijn – de Meyier, mevrouw F.D. Ruijer, 

mevrouw J.G. Ruijer, mevrouw E.W. Roozen – Arxhoek, mevrouw E. Santing – Pieters,  

mevrouw T. Sikkens, mevrouw H.M. Smakman, de heer R. Stam,  

mevrouw B. van der Velden – Wijbregt, de heer F.J. Westerveld en  

mevrouw P.J.A. van Zeeland. 

Deze leden heten wij van harte welkom.  

Els Kuijper, ledenadministrateur 

 

 

 

   

 

Agenda: 

 

dinsdag   1 november Cinema Nostalgie:  

Florence Foster Jenkins 

dinsdag   8 november Najaarsbingo in De Krocht 

donderdag 17 november Het Amsterdamse School Museum 

‘Het Schip’ 

dinsdag, woensdag en 

donderdag 

22, 23 en 24 

    november 

Uit eten bij Grieks restaurant Filoxenia 

donderdag 15 december Kerstdagtocht met Brouwer’s Tours 

zondag 18 december ‘De Grote Kerstshow’ in de schouwburg 

in Velsen 
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Ieder jaar staat de Bibliotheek de gehele maand november in het teken van  

Nederland Leest. Tijdens deze nationale campagne staat één boek centraal. De 

Bibliotheek deelt dit gratis uit aan haar leden. Dit jaar staat vanwege het thema 

‘democratie’ niet één boek in het middelpunt, maar drie. U kunt kiezen uit:  

 

Heer van de vliegen – William Golding (1954) 

Wat gebeurt er als een groep jongens strandt op een onbewoond eiland? Men begrijpt 

dat er een leider moet komen en dat er regels nodig zijn. Ze zouden moeten 

samenwerken, maar er ontstaat een rivaliteit die uitmondt in een bloedige oorlog. Een 

klassieker uit de wereldliteratuur. 

 

Liefde en schaduw – Isabelle Allende (1986) 

Lange tijd gelooft journaliste Irene haar moeder, die vindt dat democratie alleen maar tot 

chaos kan leiden. Tot zij haar ogen niet langer kan sluiten voor de verschrikkingen van 

het dictatoriale regime. Terwijl zij en fotograaf Francesco in verzet gaan, ontluikt hun 

liefde. 

 

Morten – Anna Levander (2014) 

De ambitieuze politicus Morten Matthijssen schuwt geen middel om minister-president te 

worden. Het boek geeft een inkijkje in de achterkamertjes en wandelgangen van Den 

Haag en toont hoe een politicus die het volk aan de kant wil zetten toch door datzelfde 

volk gekozen kan worden. 

 

Weet u al welk boek u kiest? Kom naar de Bibliotheek Zandvoort om uw cadeauboek op 

te halen. Zorg dat u er snel bij bent, want OP=OP. 

 

Interview met Jolande Withuis over haar biografie Juliana  - 

Vorstin in een mannenwereld  

Juliana was grillig en gretig; gelovig en goedgelovig. Gewoon was ze in 

elk geval niet. Ze moest functioneren in een wereld van zich vaak 

superieur voelende mannen. En zoals ze zich tegen allerlei andere 

conventies verzette, verzette Juliana zich van jongs af aan tegen de 

achterstelling van vrouwen. Biografe Jolande Withuis kon haar werk 

baseren op brieven en ander nooit eerder gepubliceerd privémateriaal. 

Daarmee schreef ze niet alleen een intieme en indringende levensgeschiedenis, maar ook 

een portret van een veelbewogen eeuw. Jolande Withuis gaat op 9 november in gesprek 

over Juliana met Oranje-kenner Dorine Hermans onder leiding van auteur en Juliana fan 

Gerbrand Bakker. In samenwerking met Athenaeum Boekhandel Haarlem.  

Woensdag 9 november | 20 – 22 uur | € 10,- de Bibliotheek Haarlem Centrum, 

Gasthuisstraat 32 te Haarlem, reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl  

 

Andere boekentips over Juliana  

 

Cees Fasseur / Juliana & Bernhard 

Aan de hand van niet eerder geconsulteerde bronnen uit  

het Koninklijk Huis archief worden van binnenuit de eerste  

twee decennia uit het huwelijk van koningin Juliana en  

prins Bernhard beschreven, inclusief de 

‘Greet Hofmans-affaire’. 

 

         Niels Coppes / Juliana 

                       Beknopte biografie in woord en beeld van 

    Juliana (1909-2004). 

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
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Op woensdag 21 en donderdag 22 september zijn de etentjes weer gestart. Deze 

keer was Beach Club 10 als eerste restaurant aan de beurt. Het was nog heerlijk 

nazomer weer. Een gladde zee, met een reeds zakkende zon was het prachtig uitzicht dat 

we hadden vanuit de ‘feesttent’, waar liefst 58 leden van onze vereniging aangeschoven 

waren, om te genieten van een overheerlijk 3-gangen menu. Men kon kiezen: Franse 

uiensoep of pomodorisoep. Dat klinkt heel culinair, maar was gewoon romige 

tomatensoep met crème fraiche en basilicumolie. Beide soepjes waren overheerlijk. Een 

vers gebakken bolletje brood completeerde de soep. Het hoofdgerecht, dat aangeleverd 

werd vanuit het restaurant in het paviljoen, kwam inclusief de frites, heerlijk warm op 

tafel. Men had de keuze uit een zalmmoot met verse groentes of een gepaneerde 

schnitzel met champignonsaus en salade. De schnitzels hadden een grote omvang. 

Normaal gesproken hadden we voldoende gehad aan de helft. Zowel de vis als het vlees 

was heerlijk. Een toetje bestaande uit 3 bolletjes vanille of chocolade ijs, met slagroom, 

chocolade of vanillesaus maakte het 3-gangen menu compleet. 

De 2e avond, donderdag 22 september, was identiek aan de eerste avond. Het enige 

verschil was het aantal eters, nu waren er 41 mensen, en de muziek. Persoonlijk geef ik 

de voorkeur aan de gezellige meezing liedjes de 2e avond in plaats van de pianomuziek 

van de eerste. En de kleding van de obers. De 2e avond droegen ze een mooi wit 

overhemd  met het blauwe logo van Beach Club 10 er op. Het ijs was de 2e avond wat 

verwarrend. De bestelling van iedereen werd aangepast. Wat heel gezellig was, dat het 

bedienend personeel de 2e avond voor het toetje mee kwam genieten bij ons aan tafel. 

Lex kreeg wel een hele grote portie ijs voorgezet onder luid gejuich van zijn 

tafelgenoten. Al met al geef ik een 10 als cijfer voor dit eerste etentje. De bediening was 

subliem. De maaltijd evenals de prijs geweldig. Het enige wat wij zelf in de hand hadden, 

was de sfeer. Die was evenals altijd ook subliem. We kunnen dus terugkijken op een in 

alle opzichten geslaagd ‘eetfestijn’.  

Klaasje Armbrust 

 

 

Uit eten 

 

Waar?   Grieks restaurant Filoxenia,  

  Haltestraat 49 in Zandvoort 

 

Wanneer?  dinsdag 22, woensdag 23 en 

donderdag 24 november 

Deze keer hebben wij drie 

avonden, omdat er maar dertig 

personen per keer mogen 

dineren 

 

Menu:  vooraf groentesoep,  

  hoofdgerecht: kipspiesje met 

paprika en ui of zalmfilet 

geserveerd met aardappeltjes 

uit de oven en salade, 

als laatste koffie of thee 

 

Prijs:   € 15,00 per persoon 

 

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.  

Aanmelden tot 18 november 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. 

P.S.: u moet voor het toilet naar boven! 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Verslagje van de dagtocht op donderdag 13 oktober naar Dussen en Baarle Nassau / 

Baarle Hertog: 

wij vertrokken met een waterig zonnetje in een luxe VIP touringcar naar Brabant. 

Vanwege de haarscheurtjes in de Merwedebrug koos de chauffeur, Peter v.d. Mark, een 

alternatieve route langs leuke dorpjes en boerderijen, de zon scheen inmiddels volop. 

Aangekomen bij klompenmakerij Den Dekker in Dussen stond de koffie al klaar. In de 

kleine klompenmakerij kregen wij een demonstratie klomp maken. Hier zie je hoe je in 

1 minuut een klomp maakt met de 100 jaar oude machines. Op ludieke wijze vertelde de 

klompenmaker over zijn ambacht in dit kleinschalige bedrijfje. Hij vertelde vol passie 

over zijn vak en ervaringen en waar het gezegde ‘uit de klei getrokken’ vandaan komt. 

Ook liet hij een smokkelklomp zien en vertelde een anekdote over de smokkelroute in het 

grensgebied ten tijde van de oorlog. Na deze leuke show vol hilariteit hadden we nog 

gelegenheid om in het winkeltje te snuffelen. Vooral de vogelhuisklomp vond gretig 

aftrek, alvast een kadootje voor de feestdagen, hoorde ik velen zeggen. 

We stapten weer in de bus en na 3 kwartier kwamen we aan in restaurant Den Engel in 

Baarle Nassau waar de tafels al feestelijk gedekt waren met rijk gevulde etagères.  

Wij genoten dan ook volop van de Vlaamse koffietafel. 

In de middag kon men kiezen om naar het kaarsenmuseum te gaan of om op eigen 

gelegenheid het plaatsje te bekijken. Onbewust liep men meerdere keren de grens over 

van Baarle Nassau en Baarle Hertog v.v. 

Voor ons vertrek naar Zandvoort stond er in het gezellige bargedeelte van Den Engel 

gesorteerd gebak en koffie voor ons klaar. 

Met een gevulde buik vertrokken wij huiswaarts en reden om 10 voor 8 Zandvoort 

binnen.  

Freny Kirindongo-van Eck  

 

 

100 jaar Amsterdamse School 

Op donderdag 17 november willen wij het 

Amsterdamse School Museum ‘Het Schip’ aan 

de Oostzaanstraat 45 gaan bezoeken. Aan het 

Spaarndammerplantsoen in Amsterdam staan 

drie monumentale volkswoningbouwcomplexen 

van Michel de Klerk.  

Het meest expressionistische blok wordt in de 

volksmond Het Schip genoemd en behoort tot 

de top van de Amsterdamse School architectuur 

uit het begin van de twintigste eeuw. 

Ieder uur is er een rondleiding van 45 minuten 

met bezoek aan het interieur van een 

postkantoor, een arbeiderswoning en een kijkje 

in het wereldberoemde torentje.  

Kosten € 12,50, met museumjaarkaart gratis. 

We vertrekken met de trein van 09.39 uur uit 

Zandvoort naar Amsterdam Centraal (denk aan 

voldoende saldo op uw OV-chipkaart!).  

Eerst koffie bij Loetje tegenover het station, 

dan met bus 22 naar het museum. Zijn we met 

meer dan 10 personen dan moeten we de 

rondleiding van te voren reserveren. Dus graag 

zo spoedig mogelijk uw opgave of u mee gaat.  

Terug naar Zandvoort gaan we weer met bus 22, maar nu naar station Amsterdam 

Sloterdijk, zodat we rond vier uur weer in Zandvoort zijn.  

Jan Wassenaar: waszand@ziggo.nl of 06-46 07 57 30. 

Hopelijk wordt het net zo’n succes als het bezoek aan de Goudse Glazen in oktober. 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
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Ouderendagen ook in Zandvoort met onze vereniging 

Het begon in 1990, toen introduceerde de  

Verenigde Naties wereldwijd De Internationale Dag van de 

Ouderen. De eerste week van oktober stonden we in 

Nederland stil bij ouderen, onder andere tijdens de 

Nationale Ouderendag op 7 oktober. Van oorsprong is deze 

dag in het leven geroepen zodat jongere generaties zich 

wat meer voor de ouderen van Nederland kunnen inzetten. 

Vooral op lokaal niveau vinden er evenementen plaats en 

worden er wensen vervuld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Senioren Vereniging Zandvoort had een wens, samen in 

Zandvoort een ouderendag vieren, maar wij hadden aan 

één dag niet genoeg want 97 leden hebben op vrijdag 7 

oktober genoten van een meer dan complete High Tea in 

theater De Krocht en op zaterdag 8 oktober stonden er 

85 leden én introducés op de gastenlijst. De thuisblijvers 

hebben wat gemist, wat een gezelligheid, wat was het 

heerlijk.  

 

Een warm welkom voor de introducés op de tweede dag en nu ook een warm welkom 

aan de nieuwe leden in deze nieuwsbrief, want alle introducés zijn lid geworden van onze 

vereniging. De Senioren Vereniging Zandvoort heeft nu 687 leden en daar kunnen wij 

samen best trots op zijn. 

Ferko van Ancum 

 

 

Op dinsdag 8 november is onze ‘najaarsbingo’ in 

gebouw De Krocht. 

Wij beginnen om 13.30 uur, de zaal gaat om  

13.00 uur open. Er zijn zoals u gewend bent twee bingo 

rondes en aansluitend een loterij. 

U kunt zich vanaf dinsdag 1 november aanmelden bij Els 

Kuijper, bereikbaar op telefoonnummer 023-571 82 05 (van 

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur) of per 

e-mail els.kuijper@hotmail.com 

Komt u ook? 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Op dinsdag 1 november opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren 

voor Florence Foster Jenkins 

met Meryl Streep, Hugh Grant en Simon Helberg. 

 

Florence Foster Jenkins vertelt het waargebeurde 

verhaal van de gelijknamige legendarische  

New Yorkse erfgename en socialite die er alles aan 

deed om haar droom, een groots zangeres 

worden, uit te laten komen. De stem die ze in haar 

hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen 

klonk haar gezang vreselijk vals. Haar echtgenoot 

en manager, St. Clair Bayfield, een aristocratische 

Engelse acteur, was vastbesloten om zijn geliefde 

Florence tegen de waarheid te beschermen. 

Wanneer Florence besluit een openbaar concert in 

Carnegie Hall te geven, komt hij voor de grootste 

uitdaging van zijn leven te staan.  

 

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: 023 - 571 73 73. 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. 

 

 

Voorgaande jaren heeft u kennis kunnen maken met ons 

incassoformulier voor het betalen van uw jaarlijkse 

contributie. Heeft u in 2014 of 2015 het incassoformulier 

ingevuld, ondertekend en aan ons retour gestuurd dan hoeft 

u niets te doen, wij incasseren de contributie voor 2017 automatisch van uw rekening. 

Wilt u de contributie alsnog laten incasseren dan kunt u gebruik maken van het 

incassoformulier op het laatste blad van deze nieuwsbrief. 

 

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

bank. Deze leden verzoeken wij de contributie voor 2017 (€ 25,-, € 20,- of € 15,- per 

persoon) uiterlijk 31 december 2016 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, neem dan contact op met Els Kuijper, telefoonnummer 023-5718205 

(van maandag tot/met vrijdag van 9 tot 11 uur). 
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Op woensdag 2 november is het Allerzielen; het feest van alle zielen, de dag waarop de 

gestorvenen worden herdacht. Sinds 2 november 2015 zijn onderstaande leden ons 

ontvallen: 

mevrouw T. van Paridon, mevrouw H. Hoogendijk – van Duivenboden,  

de heer P. Termes, mevrouw T.M. Kras – van Staveren,  

mevrouw J.H. Hellingman – Woudman, mevrouw H.E. Jansen, mevrouw S. Paap – Paap, 

mevrouw K. Hendriks – Otto, mevrouw K. Wendelgelst – Dijkshoorn,  

mevrouw A.M.E. Bosdriesz, mevrouw J.E.M. Gelsing, mevrouw J.L.B. Oldenbroek, 

de heer R. de Smit, de heer H.E. Kopmels, de heer J.C. Koene, de heer B.H. van Loon 

en mevrouw T.M. Steusel – Koster. 

 

 

Digitaal spreekuur 1 november 

Bij Steunpunt OOK Zandvoort is er elke eerste dinsdag van de maand, in samenwerking 

met SeniorWeb Haarlem, van 10 tot 12 uur een digitaal spreekuur. 

Op dit spreekuur kunt u geholpen worden met vragen die u tegenkomt bij het gebruik 

van PC, laptop, tablet, iPad of smartphone. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om u 

individueel te helpen.  

Tijdens het spreekuur is er om 10.30 uur een korte presentatie rond een specifiek thema. 

Het thema op dinsdag 1 november is: ‘Marktplaats’. 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op de 

website van OOK Zandvoort www.ookzandvoort.nl of bij de balie van Pluspunt, 

Flemingstraat 55 Zandvoort, 023-5740330. 

 

 

OOK Samen is dé plek voor ontmoeting en gezelligheid!  

Elke dinsdag- en donderdagmiddag kunt u bij OOK Samen van 13.30 tot 16.00 uur 

deelnemen aan spelletjes € 2,50 en creatieve activiteiten € 3,50 per keer inclusief een 

kopje koffie of thee en een koekje. 

Ook op zondag kunt u meedoen met OOK Samen: elke eerste, derde en vierde zondag 

van de maand van 10.30 uur tot 15.30 uur. De kosten voor de zondag bedragen € 9,00 

dit is inclusief de maaltijd, spelletjes doen en deelnemen aan de creatieve activiteiten. 

Speciaal voor OOK Samen rijdt de Belbus op deze zondagen ook. Voor de zondagen 

dient u zich van tevoren op te geven: 023-5717373.  

Onze kalender:  

November: kerstkaarten maken 4 x op donderdagmiddag. 

Zondag 27 november: ‘meezing zondag’ van 13.30 tot 15.30 uur. 

Donderdagmiddag 1 december: Sinterklaas Bingo om 14.00 uur. 

Donderdagmiddag 8 december: dennenappels versieren.  

13 en 15 December: kerstversieringen maken. 

20 December: kerststukje maken op dinsdagmiddag.  

Meer informatie vindt u op www.ookzandvoort.nl of bel even met Jolanda Meier:  

023-5740330. 

http://www.ookzandvoort.nl/
http://www.ookzandvoort.nl/
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Bestuur Adres in Zandvoort Telefoon E-mail 

Vacature voorzitter - - - 

Gerard Kuijper 

Vicevoorzitter 

Dr. Schaepmanstr 4 023- 

571 82 05 

gerard.kuijper@hetnet.nl 

Yvonne Verhoeven 

Secretaris 

Haarlemmerstr 44 

 

06- 

51289113 

verhoevenyvonne@gmail.com 

Jan Wassenaar 

Penningmeester 

Emmaweg 12 023- 

571 28 61 

waszand@ziggo.nl 

Olga Poots 

Plaatsvervangend 

penningmeester 

Dr. J.G. Mezgerstraat 

118 

023- 

574 97 89 

o.poots@kpnplanet.nl 

Jan Hollander 

Bestuurslid 

C. Huygensstr 15 023- 

571 72 25 

jfhollander@casema.nl 

Ferko van Ancum 

Bestuurslid 

De Ruyterstraat 48 023- 

571 52 68 

vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuursassistent/ 

ledenadministrateur  

Dr. Schaepmanstr 4  023- 

571 82 05 

els.kuijper@hotmail.com 

 

 

Meepraten en meedenken over Langer Zelfstandig Wonen 

Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig thuis. Ook in Zandvoort. Het is belangrijk 

om met elkaar: bewoners, organisaties en betrokken partijen in gesprek te gaan over dit 

onderwerp. Op deze manier kan er samen in beeld gebracht worden wat mensen 

hiervoor nodig hebben maar vooral hoe daar samen zorg voor gedragen kan worden. 

Om met elkaar hierover in gesprek te gaan organiseert Pluspunt in samenwerking met de 

Gemeente Zandvoort de “Wijktafels van Zandvoort”.  

U bent van harte welkom om mee te praten en te denken! Hoe kan er met elkaar zorg 

gedragen worden voor oplossingen; welke goede ideeën kan er met elkaar op korte 

termijn uitgevoerd worden? Wat kunnen mensen en organisaties zelf met elkaar doen? 

Tijdens deze bijeenkomsten hebben de tafels verschillende onderwerpen waar betrokken 

bewoners, organisaties en partijen aan deelnemen.  

Onderwerpen zijn: Wonen (huisvesting, woonomgeving en veiligheid), Welzijn 

(activiteiten, zelfredzaamheid, burenhulp, burgerinitiatieven, dagbesteding en 

ontmoeting) en Zorg (thuiszorg, hulpverlening, mantelzorg, respijtzorg). 

Bewoners van Zandvoort kunnen rouleren langs de verschillende tafels. Iedereen kan zijn 

ideeën, problemen, oplossingen en visie kenbaar maken. Samen wordt er gekeken naar 

wat op korte termijn met elkaar gerealiseerd kan worden. 

  

Oud Noord 1: vrijdag 28 oktober 

aanvang 12:45 uur/start 13:00 tot 15:00 uur Pluspunt Zandvoort 

 

Noord 2: maandag 7 november 

aanvang 12:45/start 13:00 tot 15:00 uur Pluspunt Zandvoort 

 

Centrum/Zuid: vrijdag 25 november 

Aanvang 9:45 uur/start 10:00 tot 12:00 uur Blauwe Tram 

 

Bentveld: vrijdag 2 december 

Aanvang 14:00/start 14:15 tot 16:15 uur Bodaan Bentveld 

 

 

 

mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
mailto:verhoevenyvonne@gmail.com
mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:o.poots@kpnplanet.nl
mailto:jfhollander@casema.nl
mailto:vanancum@ziggo.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Incassoformulier  

 
Persoonsgegevens 
 

Voornaam en -letters           ………………………………………………………………………….. 

 

Achternaam                         ………………………………………………………………………….. 

 

Straat en huisnummer      …………………………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats    …………………………………………………………………………… 

  

Telefoonnummer             ………………………………………………………………………….. 

 

E-mail                         ……………………………………………………………………..….. 

 

Machtiging  
 

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan  

De Seniorenvereniging Zandvoort om van zijn / haar hieronder genoemde 

rekening het lidmaatschapsgeld over te schrijven naar bankrekeningnummer  

NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort. 

Afschrijving zal plaatsvinden in de maand december van elk jaar.  

Als lid heeft u de mogelijkheid om binnen 56 kalenderdagen zonder opgaaf van 

reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken. 

 

Lidmaatschapsgeld   € 25,-     € 20,-     €  15,-   * 

 

*a.u.b. omcirkelen wat van toepassing is 

 

Bankrekeningnummer          NL…………………………………………………………………….. 

 

Naam en adres rekeninghouder  ………………………………..................................... 

 

      …………………………………………………………………………. 

 

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

 

Plaats en datum ondertekening   ……………….…………………………..,   ..  -  ..   -  2016 

 

 

Inlever mogelijkheden:  
bij al onze bestuursleden en / of ledenadministrateur Els Kuijper,  

Dr. Schaepmanstraat 4, 2042 BW  Zandvoort 

 

 

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

 

 

(DSVZ, november 2016) 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/

