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Nieuwsbrief   

december 2016/ 

januari 2017 

 

 

 

 

Beste DSVZ-leden, 

 

Hoera ……………………….. het 700e lid is een feit !!!!!  

 

Ik ben trots op het bestuur, de vrijwilligers en de leden, dat we met z’n allen 

vanaf de start van onze vereniging op 22 november 2012 zo’n mooi 

ledenaantal hebben weten te realiseren. Wie ons 700e lid is kan ik u nog niet 

vertellen, omdat het nieuwe lid zelf nog niet op de hoogte is gesteld en dat 

gaan wij eerst op gepaste wijze doen. 

 

Wat hebben wij een mooi, enerverend en druk jaar achter de rug. Dat het met 

700 leden drukker is geworden, dat merken wij. Er waren High Tea’s, bingo’s, 

twee 5-daagse reizen, dagtochten, theater en museumbezoeken, 

informatiebijeenkomsten, uit etentjes, de wekelijkse activiteiten, teveel om op 

te noemen.  

 

Wij zijn inmiddels een vereniging waar rekening mee wordt gehouden. Zo 

waren wij op 8 november jl. uitgenodigd voor een presentatie voor de 

Adviesraad Sociaal Domein, de voormalige WMO raad. Zij waren zeer verrast 

wat DSVZ allemaal doet en betekent voor senioren in Zandvoort. Op deze 

avond werd eveneens een presentatie gehouden over onder andere de 

ZandvoortPas. Bij deze nieuwsbrief treft u een brochure aan over extra’s voor 

Zandvoorters met een krappe beurs.  

 

Natuurlijk zijn we ook vast vooruit aan het kijken. We maken nu al een 

planning voor 2017 en hebben met het bestuur nog een laatste 

brainstormsessie. Wat gaat goed en wat kan beter. Met een goede planning en 

af en toe kritisch naar jezelf kijken kom je al een heel eind. 

 

Rest mij u namens het bestuur hele fijne feestdagen toe te wensen en een 

mooi 2017. 

 

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 februari 2017 wordt bezorgd van vrijdag 27 januari tot en met 

maandag 30 januari. 

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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Brandweerzorg kan slachtoffers voorkomen 

 

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. Een 

belangrijke taak is het voorkomen van brand en het in een vroeg stadium advies geven 

bij grote en kleine bouwprojecten zoals de aanleg van een nieuwe woonwijk of een 

spoorbaan. Brandweer Kennemerland liet Zandvoortse belangstellenden in de kazerne 

kennismaken met het werk van de ‘spuitgasten’. 

 

Voorkomen is beter dan genezen, zegt een 

gezegde en dat geldt zeker voor brand. Daarom 

wil de brandweer veel investeren in voorlichting 

over brandveilig leven, wonen en werken. 

 “Dat kunnen we niet alleen; daar hebben we u bij 

nodig. In deze 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 brandveiligheid tips”, zei 

burgemeester Niek Meijer in zijn openingswoord. 

Hij is uiteindelijk degene die verantwoordelijk is 

voor de brandweer in Zandvoort. 

 

Rookmelders 

Een aantal Zandvoortse senioren had belangstelling getoond voor de bijeenkomst die met 

een rondleiding door de kazerne begon. Hierna legden twee brandweerlieden uit hoe 

preventief te werken om brand te voorkomen. Afspraken maken met buren is een van de 

beste dingen die men kan doen. Ook het elkaar helpen is belangrijk, net als hoe om te 

gaan met paniek. “Sociale controle, meeleven met elkaar en vooral rustig blijven kunnen 

levens redden. Ook oefenen in bijvoorbeeld een flatgebouw kan slachtoffers voorkomen”, 

zei Douglas de Wolf die eveneens meldde dat rookmelders van levensbelang kunnen zijn. 

Hierna werd uitgelegd waar de brandweer in Zandvoort staat, hoe ze oefenen en vooral 

waar er geoefend wordt. Dit riep bij menigeen vragen op over de eigen situatie. Allen 

kregen antwoord en tips. 

(met dank aan Joop van Nes jr. voor het verslag) 

 

 

Op dinsdag 8 november was de laatste bingo van 2016.  

Terwijl het buiten onweerde, hagelde en regende was het in De Krocht 

gezellig en vooral vol. 120 Leden (het maximale aantal) waren 

aanwezig bij deze bingo. De middag verliep vlot dankzij de hulp van de 

dames die sinds dit jaar helpen met opbouwen, verkopen van 

bingoplankjes en het rond delen van hapjes. Bij toerbeurt is er hulp van 

maar liefst 8 dames. Eén van onze leden, de heer A. Geelhoed, was 

jarig en de hele zaal heeft hem spontaan uit volle borst toegezongen.  

Tijdens de loterij werd bij ieder lootje flink in het lotenblik geschud, toch waren er een 

aantal tafels waar veel prijzen naar toe gingen, deze leden hadden veel geluk die 

middag. Sommigen hadden een extra tas nodig om alle spullen mee naar huis te nemen. 

We hopen dat bij de volgende bingo weer andere leden in de prijzen vallen.  

Rond 16.15 uur ging iedereen tevreden huiswaarts. 

 

 

Zwemmen in CenterParcs 

In verband met het jaarlijkse onderhoud van het park kan op maandag 16 januari tot 

12.00 uur gezwommen worden. Op maandag 23 januari is het park gesloten en kan er 

dus niet gezwommen worden. Vanaf maandag 30 januari is weer iedereen van harte 

welkom. 
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Als de lichtjes branden gaan, 

is het niet vanzelfsprekend feest. 

Juist in de decembermaand alert 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, laten wij samen alert zijn als iemand het 

moeilijk heeft, in de put zit of in de knel komt. Een bezoekje een belletje of een kaartje… 

Laten wij met 700 leden OMZIEN NAAR ELKAAR, help zelf of wijs de weg. 

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. 

 

 

Collectieve Zorgverzekering voor Zandvoorters met een krappe beurs 

Gezinnen, jongeren, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die rond moeten 

komen van een minimum inkomen kunnen gebruik maken van diverse regelingen. Als u 

voor 2017 in aanmerking komt voor de ZandvoortPas - of u heeft deze inmiddels al 

ontvangen - dan is het aanvragen van zo’n regeling een eenvoudige zaak. 

Heeft u veel zorgkosten en verbruikt u het eigen risico van € 385,- per jaar? Betaalt u de 

wettelijke eigen bijdrage voor Wmo, bijvoorbeeld omdat u huishoudelijke hulp krijgt? Met 

de ZandvoortPas kunt u dan bij de gemeente of via Loket Zandvoort een 

‘tegemoetkoming’, ofwel een financiële bijdrage aanvragen.  

Daarnaast kunt u als Pashouder ook kiezen voor de collectieve zorgverzekering minima 

die Zandvoort heeft afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Aanmelding voor deze 

verzekering kan via www.gezondverzekerd.nl. U kunt bij Pluspunt, de ouderenadviseurs, 

Flemingstraat 55 (telefoon 574 03 30) hulp vragen bij uw (digitale) aanmelding.  

Deze zorgverzekering is niet goedkoop, maar biedt senioren die zorgkosten hebben veel 

voordelen door de geboden vergoedingen. Zoals 100% vergoeding van de kosten van 

ziekenvervoer, 21 dagen vervangende mantelzorg, bijdragen in brillen en hoortoestellen 

en de mogelijkheid de wettelijke eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen te declareren.  

Veranderen van zorgverzekering voor het komende kalenderjaar moet u  

vóór 1 januari 2017 geregeld hebben. Vergelijk dus nu uw huidige verzekering met de 

mogelijkheden van deze gemeentepolis online op www.gezondverzekerd.nl en kijk of 

door het specifieke aanbod van vergoedingen de verzekering via Zandvoort voordeliger 

voor u uitpakt. 

Corinne P. Visser, afdeling Sociale Zaken & Werkgelegenheid gemeente Haarlem 

http://www.gezondverzekerd.nl/
http://www.gezondverzekerd.nl/
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De winter doet (bijna) zijn intrede. We zoeken de warmte binnen op, bij de kachel, met 

een kopje koffie, thee of chocolademelk. De tuin is in slaap en ook de balkonplanten 

kunnen met rust gelaten worden. Tijd om u lekker te nestelen in uw luie stoel en te 

ontspannen met een boek. Genie Does raadt u weer drie mooie boeken aan, allen te leen 

in de Bibliotheek Zandvoort. 

 

Maeve Binchy / Tijden veranderen  

 

Meer dan 40 korte verhalen van de populaire, in 2012 overleden 

schrijfster. Een aantal verhalen heeft ze vlak voor haar dood 

geschreven en zijn nog niet eerder verschenen. Warme en humorvolle 

verhalen over liefde en vriendschap. 

 

 

 

 

Amanda Prowse / Een eenzame kerst 

Meg woont met haar zoontje Lucas in Engeland. Vlak voor de 

kerstdagen moet Meg naar New York reizen voor haar werk. Daar 

ontmoet ze de man van haar dromen en wordt hopeloos verliefd. 

Maar is een relatie wel mogelijk met een man die zoveel kilometers 

verderop woont. 

Een sfeervol boek vol romantiek. 

 

 

 

Chantal van Gastel / Winter in New York 

Bundel met 6 verhalen die zich allemaal in de winter en rond de kerst 

afspelen. In ‘Winter in New York’, het langste verhaal, probeert Loïs 

haar relatieproblemen te vergeten door naar New York te gaan. Daar 

belandt ze midden in een sneeuwstorm. 

Een boek om mee in een stoel voor de open haard te zitten en om 

alvast mee in de kerststemming te komen. 

 

 

 

De Bibliotheek Zandvoort wenst u en allen die u omringen gezellige kerstdagen 

toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar.  

 

We hopen u spoedig weer te zien in de Bibliotheek.  

 

Bent u slecht ter been of kunt u voor een periode niet naar de Bibliotheek komen, dan is 

er de gratis Bibliotheek aan Huis dienst. 
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Uit eten in oktober jongst leden bij De Drie Aapjes 

De eerste avond: een bomvol restaurant. Duidelijk werd wel, dat men geen ervaring had 

met zoveel gasten tegelijk. Het eten was kwalitatief goed, maar was lauw. De borden 

steenkoud. De bediening liet te wensen over Twee obers om 50 mensen te voorzien van 

een 3-gangen menu plus de drankjes is niet voldoende. Dat was erg jammer. 

Ik heb begrepen dat er nog mensen op de wachtlijst stonden. We groeien een beetje uit 

ons jasje. Er zijn ook niet zoveel restaurants in Zandvoort waar je met zo’n groot 

gezelschap terecht kunt. 

De meningen over de avond waren heel verschillend. Er waren ook mensen die alleen 

maar lof hadden. Ik heb ook het idee, dat wanneer je individueel bij De Drie Aapjes gaat 

eten, alles dan 100% naar wens is. De soep was wel goed heet en smaakte uitstekend, 

evenals het broodje vooraf. Het toetje, geserveerd in een soepkom met soeplepel, was 

heel lekker. 

De tweede avond, heb ik heerlijk gegeten. Het was goed om te merken, dat de kritiek die 

er de eerste avond was goed ter harte was genomen.  

Het eten kwam nu wel warm op tafel. Alom werd waardering uitgesproken over het feit, 

dat men duidelijk zijn best deed, om de kritiek, die er op verschillende fronten was, ter 

harte te nemen. De bediening was ook minder chaotisch, al was een handje extra geen 

overbodige luxe geweest. Maar dan had men elkaar misschien ook wel weer in de weg 

gelopen. De obers waren zelf de tweede avond wat meer ontspannen. Ze hebben echt 

hard gelopen. Fijn en sportief te weten, dat men openstaat voor kritiek en daar ook 

duidelijk wat  mee deed.  

Ik weet bijna zeker, dat dit restaurant in de toekomst klandizie kan verwachten van onze 

leden. Ik wens De Drie Aapjes in ieder geval veel succes.  

Goed idee was het uitdelen van visitekaartjes aan het eind van de avond.  

Klaasje Armbrust 

 

 

Uit eten 

Waar?   Café Neuf, Haltestraat 25 in Zandvoort 

Wanneer?  woensdag 21 en  

donderdag 22 december 

Menu:  voorgerecht: pasteitje van wild met 

bospaddenstoelen   

hoofdgerecht: stoofpotje van sucade vlees  

  geserveerd met groente, 

aardappelpuree en stoofperen of 

tonijnsteak geserveerd met groente, roseval 

aardappelen en stoofperen   

nagerecht: coupe Neuf; vanille ijs met  

  advocaat, boerenjongens en slagroom 

Prijs:   € 15,00 per persoon, excl. consumpties 

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.  

Aanmelden tot 17 december 2016 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 opgeven ‘vlees of vis’ en a.u.b. uw telefoonnummer 

doorgeven. 

 

 

Slapen kun je leren, een cursus! 

De cursus 'Slaap lekker' volgt het programma van het Sounder sleep system. Het is een 

praktisch opgezette cursus, waarin geoefend wordt met de verschillende technieken uit 

deze methode. Woensdag 19:30 – 21:30 (bij aanvraag ook overdag mogelijk),  

9 februari – 11 mei (4 bijeenkomsten). Om de 3 weken een bijeenkomst om het geleerde 

te oefenen in de praktijk. 

Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55, 023-5740330, www.pluspuntzandvoort.nl 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
http://www.pluspuntzandvoort.nl/
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De modeshow 

Op donderdag 27 oktober stonden de deuren van De Krocht weer wagenwijd open om 

alle mensen te ontvangen die zich opgegeven hadden om de najaar en winter collectie 

van Jorg en Nel te komen bekijken. Het was ‘bom’ vol in de zaal toen vicevoorzitter 

Gerard Kuijper om precies half 3 de middag opende. Hij memoreerde dat het ledenaantal 

mede als gevolg van de 2 keer een High Tea, gegeven in het kader van de internationale 

dag van de ouderen bijna de magische grens van 700 leden heeft bereikt. Hierop volgde 

een daverend applaus. 

Nelly nam daarna de microfoon over om te beginnen met het voorstellen van de 

mannequins aan het publiek. Het waren deze keer 10 modellen, te weten: Tiny, Ria, 

Nelleke, Jopie, Marga, Marion, Ansje, Diny, Marjon en Anneke. 

Er werd begonnen met het showen van een jack of lekker warm vest, gedragen over het 

eerste setje, dat daaronder werd gedragen. Nelly vertelde over de kwaliteit en prijzen 

van de geshowde kleding. Alle modellen hadden in totaal 3 setjes uitgezocht. In rap 

tempo showden de dames mooie kleurrijke qua tint op elkaar afgestemde broeken, 

blouses, vesten voor zeer aantrekkelijke prijzen. Ze deden dat vol overgave. Ze hadden 

er zelf veel plezier in. Na de 2e ronde vond de verloting plaats. Een ieder had bij 

binnenkomst een gratis lot ontvangen. Sommige mensen gingen er van uit, dat er een 

pauze was en gingen bij de bar wat te drinken halen, om daarna met de mannequins 

mee terug te lopen naar hun plaats. Dat was erg storend en bepaald niet de bedoeling 

(waar gehakt wordt, vallen spaanders). 

Rob Dolderman zorgde zoals altijd voor de muzikale omlijsting . Na afloop ontvingen de 

mannequins uit handen van Els Kuijper een bloemetje, gesponsord door Bloemenhuis 

Bluijs uit noord. Ze werden door de zaal bedankt met een groot applaus. Het is tenslotte 

zo ….. zonder mannequins geen modeshow.  

Dank aan Rob Dolderman, Gerard Kuijper voor het trekken van lootjes, Els Kuijper voor 

haar vele werk achter de schermen, Bloemenhuis Bluijs en natuurlijk onze mannequins. 

Goed gedaan meiden!  

Daarna konden de aanwezigen ´los´gaan. Natuurlijk was er te weinig pasruimte. Een 

beetje geduld, improvisatie was wel nodig. Er stond voortdurend een rij dames met 

kleding geduldig te wachten, om af te rekenen. 

Jorg en Nel kunnen tevreden zijn met hun omzet. Ze hadden ook heel veel extra 

ingekocht om er voor te zorgen met een zo groot mogelijke sortering aan kleding voor de 

dag te komen.  

Al met al was deze modeshow weer zeer succesvol. Ik wens iedereen veel plezier met hun 

aangeschafte kleding en hoop, dat de voorjaar en zomer modeshow, die gepland staat op 

13 april 2017 het succes van deze show zal evenaren.  

Klaasje Armbrust  

 

 

Noteer in uw agenda: de nieuwjaarsreceptie van  

onze vereniging vindt plaats op dinsdag  

10 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 op de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie, waar 

DSVZ vertegenwoordigd is, bent u van harte welkom. 

Deze wordt gehouden op vrijdag 6 januari. Bij het 

printen van deze nieuwsbrief zijn de locatie en 

aanvangstijd van de receptie nog niet bekend. De 

Zandvoortse Courant zal hierover in de loop van 

december publiceren. 
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Agenda: 

 

Dinsdag   6 december Cinema Nostalgie: Café Society, film 

van Woody Allen, zaal gaat open om 

13 uur 

Donderdag 15 december Kerstdagtocht met Brouwer’s Tours 

Zondag 18 december ‘De Grote Kerstshow’ in de 

schouwburg in Velsen om 15 uur 

Woensdag en 

donderdag 

21 en 22 december Uit eten Café Neuf 

Donderdag   5 januari Teylers museum en Het Dolhuys 

museum van de geest in Haarlem 

Vrijdag   6 januari Zandvoortse nieuwjaarsreceptie, incl. 

DSVZ 

Dinsdag 10 januari Nieuwjaarsreceptie DSVZ in De Krocht 

van 14.30 – 16.00 uur 

Woensdag en 

donderdag 

25 en 26 januari Uit eten Amazing Asia 

 

Nieuwe leden 

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

de heer A. Camek, mevrouw H. Camek – Snaselova, mevrouw S.F. Dorst – Looijer, 

mevrouw R. Flore, de heer B. Hölzken, mevrouw C. Hölzken – Kaufmann,  

mevrouw J.J.M. Lotten – Kruisheer, mevrouw Y.E. Martini – Bruinsma,  

mevrouw E. Neelis, mevrouw M.F.B. Suiker – der Kinderen, mevrouw A Trouw – Koper, 

mevrouw M. Vree, mevrouw C.A.C. van Willigen – Post, de heer R.C.J. Willigers, mevrouw 

E. Willigers – van Bommel, mevrouw L. van der Woerd.    

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur 

 

 

Na het afscheid nemen van een dierbare is het vaak moeilijk om de draad weer op te 

pakken. In de nabestaanden groep kunt u ervaringen delen met mensen die, net als u, 

een dierbare verloren hebben. Met elkaar wordt bepaald welke onderwerpen er worden 

besproken. Andree Hagenaar (maatschappelijk werker van Kontext) zal de groep 

begeleiden. De Nabestaandengroep komt weer bij elkaar op maandag 5 december van 

13.30 tot 15.00 uur in Steunpunt OOK Zandvoort, Flemingstraat 55. De groep is vast 

op elke 1e maandag van de maand. De 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. 

 

In deze donkere dagen aan het einde van het jaar zorgt OOK Samen voor een stralend 

lichtpuntje met gezellige middagen waar iedereen welkom is en voor iedereen wel iets 

leuks te doen is. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie met een koekje komen we 

elke dinsdag- en donderdagmiddag om 13.30 uur samen voor een babbeltje, een spelletje 

en creatieve uitspattingen:  

Donderdagmiddag 8 december: Dennenappels versieren € 3,50. 

Dinsdag en donderdag in december: kerstversieringen en kaarten maken € 3,50. 

Dinsdag 20 december: kerststukje maken (= al bijna vol dus geef u snel op) € 3,50. 

Kosten alleen spelletjes, koffie en koekjes: € 2,50.  

Aanmelden kan bij de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55, telefoon 5740330. Uiteraard 

kunt u dan ook meteen de Belbus bestellen. 

 

mailto:info@ookzandvoort.nl


9 

 

Museum bezoek 

Op donderdag  

5 januari blijven we 

dicht bij huis. In de 

ochtend willen wij het 

Teylers museum, 

Spaarne 16 in Haarlem 

bezoeken. De twee 

tentoonstellingen  

Jan Weissenbruch, de 

Vermeer van de 19e 

eeuw, en Renaissance in 

Teylers 16e eeuwse 

Nederlandse meesterwerken zijn dan nog te bezichtigen. Entree € 12,50, museum 

jaarkaart gratis. 

In de middag staat Het Dolhuys Museum van de geest op de Schotersingel 2 in 

Haarlem op het programma. 

Ooit ’n volmaakt mens ontmoet? En…, beviel ‘t? Met 

deze slogan presenteert Het Dolhuys de nieuwe 

tentoonstelling ‘De Maakbare Mens’. Op eigenzinnige 

wijze stelt het museum de maakbaarheid ter discussie. 

De jubileumexpositie is ontworpen door 

Kossmann.dejong en door het hele gebouw te zien. 

Entree: 65+ is € 6,00. Ook hier is de entree met de 

museum jaarkaart gratis, al kan er een kleine toeslag 

voor de tentoonstelling gevraagd worden. 

Met lijn 3 kun je naar het Frans Hals plein rijden als 

lopen te ver is naar het Dolhuis wat achter het station 

ligt. 

Ik stel voor in Zandvoort bus 81 te nemen tot aan het eind van de Zijlweg in Haarlem. 

Vandaar kunnen we lopen via de Zijlstraat en de Grote Markt naar het Teylers Museum. 

Vertrek van bus 81 om 09.12 uur (winterdienst regeling) vanaf Albert Heijn. 

Mocht het op 5 januari glad zijn door sneeuw of ijzel dan annuleren we het museum 

bezoek uiteraard. Wilt u bij de aanmelding door geven of u bij Albert Heijn op de bus 

stapt of dat u onderweg in stapt? Wilt u ook uw telefoonnummer opgeven? Vriendelijk 

dank en groeten, Jan Wassenaar (e-mail: waszand@ziggo.nl, telefoon: 023 571 28 61 of  

06-46 07 57 30). 

 

 

Uit eten 

Waar?   Amazing Asia Zeestraat 49 in Zandvoort 

Wanneer?  woensdag 25 en donderdag 26 januari 

Menu:  Tjap Tjoy (vegetarisch) 

  Foe Yong Hai (vegetarisch) 

Babi Pangang 

Kip kerrie 

Krokante kip zoet –zuur 

met Nasi / bami 

  nagerecht: gebakken banaan met ijs 

Prijs:   € 15,00 per persoon, excl. consumpties  

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.   

 

Aanmelden tot 20 januari 2017 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. 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Op dinsdag 6 december opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren 

voor CAFE SOCIETY, film van Woody Allen 

 

Café Society vertelt het verhaal van een jonge 

man die het in het Hollywood van de jaren 

‘30 hoopt te gaan maken in de filmindustrie. Wanneer 

hij verliefd wordt laat hij zich meeslepen in de 

zogenaamde café society, de levendige kunstenaars 

scene. New York, de jaren ’30. Terwijl hij steeds 

meer moeite heeft met het omgaan met zijn 

kibbelende ouders, zijn gangster-broer en de 

juwelenwinkel van de familie, verlangt Bobby 

Dorfman naar verandering van omgeving. En dus 

besluit hij zijn geluk in Hollywood te gaan 

beproeven. Hij gaat aan de slag als loopjongen voor 

zijn oom, een machtige agent voor filmsterren. Hij 

wordt al snel verliefd, maar helaas heeft het meisje al 

een vriend. Bobby neemt genoegen met een 

vriendschap – tot de dag dat ze bij hem voor de 

deur staat om te vertellen dat haar vriend het net 

heeft uitgemaakt. Bobby’s leven neemt plotseling 

een flinke wending, en dan ook nog eens een heel 

romantische. 
  

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. 

 

In januari is er geen Cinema Nostalgie! 

 

 

Vergeet u niet de contributie voor 2017 te betalen? Graag ontvangen wij  

uiterlijk 31 december 2016 een bedrag van € 25,-, € 20,- of € 15,- per persoon op 

onze rekening NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van  

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

 

Wilt u de contributie in december laten incasseren, dan kunt u gebruik maken van het 

incassoformulier op het laatste blad van deze nieuwsbrief. 

 

Heeft u nog vragen, neem a.u.b. contact op met Els Kuijper, telefoon 023-571 82 05 

(van maandag tot/met vrijdag van 9 tot 11 uur). 

 

 

Blokkeren bankpassen 

Mocht u onverhoopt uw bankpas verliezen of dat deze van u gestolen is, dan kunt u deze 

direct blokkeren bij de volgende telefoonnummers: 

ABN-AMRO 0900-0024         ING  020-228 88 00         RABO 088-722 67 67 
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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/

