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Nieuwsbrief   

februari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Dit is al weer de ‘eerste nieuwsbrief’ van het nieuwe jaar. 

 

We hebben een zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie achter de rug. Het was 

erg gezellig. We werden goed verzorgd. De receptie liep zelfs nog uit. 

 

Bij deze wil ik de leden, die niet bij de receptie aanwezig waren, alsnog een 

liefdevol, gelukkig en gezond 2017 toewensen. 

 

Met het nieuwe jaar in zicht zijn wij als bestuur ook al bezig geweest met het 

opstellen van een jaarplanning met diverse, te verwachten activiteiten. Het 

programma zit weer bomvol. U leest dit alles in de komende nieuwsbrieven. 

Leest u deze goed door, want er staan veel interessante dingen in. 

 

Ik hoop u weer vaak te ontmoeten bij de diverse activiteiten en bij het vieren 

van ons 5-jarig bestaan in november 2017! 

 

Veel leesplezier met deze 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 maart 2017 wordt bezorgd van vrijdag 24 februari tot en met 

maandag 27 februari 

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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Uit eten 

Nog nooit was het spreekwoord ‘smaken verschillen’ zo’n waarheid als bij het etentje bij 

Grieks restaurant Filoxenia, verdeeld over maar liefst 3 avonden, op  

22, 23 en 24 november 2016. Een gesprek: “Als ik naar de Griek ga, wil ik Grieks 

eten, zalm en kip kan ik overal eten. Nou, dan moet je niet gaan! Ja, maar ik ga voor de 

gezelligheid”. Einde discussie! Gezellig is het altijd. De sfeer creëren we zelf. Het eten 

komt uit de keuken en wij mogen het opeten. Sommigen vonden het 3 x niks. De 

groentesoep was heerlijk, met heel veel groente. Het vlees en de balletjes hebben wij, 

behalve de vegetariërs, er bij verzonnen. Ik was de enige aan onze tafel, die het bord 

had leeg gegeten. Ik had vis. Het was lekker, maar geen culinair hoogstandje. Op de 

bediening was niets aan te merken. Het kan ook niet altijd perfect zijn.  

Klaasje Armbrust  

 

 

De GROTE KERSTSHOW 2016 in Velsen op zondagmiddag 18 december was een 

groot succes. Er was alles aan gedaan om iedereen in de kerststemming te brengen. De 

schouwburg was prachtig versierd. We kregen een kerstmuts en een heel mooi uitziend 

programmaboekje bij de ingang, uitgedeeld door dames in kerstkleding met lichtjes in 

hun haar. Geweldig. Medewerking aan de show werd verleend door diverse professionals 

van Velsense Roots onder andere Eline Schmidt (Het meisje van Velsen; tevens mede 

producent van de show) en Rick Zwart, bas bariton bij het Royal Opera House in Londen. 

Het gelegenheidskoor Rex bestond uit ruim 60 leden - ze zongen met veel enthousiasme 

(wij dus ook) - ; Vocal Twist (jeugdkoor) trad op en alles stond onder de bezielende 

leiding van Sjoerd Jansen, dirigent van het fantastische Rex Orkest. In de pauze trad in 

de foyer een deel van De Bende van Sax op met een kerstrepertoire. Ook de leerlingen 

van de dansschool hebben hun beste kunnen laten zien. Het was een zeer gevarieerd 

programma, eigenlijk teveel om op te noemen. Tussen de uitvoeringen door waren er 4 

Velsense goede doelen op een scherm te zien. In een vorige nieuwsbrief had ik vermeld 

dat (een deel) van de opbrengst naar een goed doel gaat, welk doel het is geworden, is 

mij (nog) niet bekend. Heel hartelijk dank aan de vele chauffeurs/chauffeuses, die soms 

hun auto ver weg moesten zetten, waardoor het mogelijk was om 71 mensen te laten 

genieten van deze gezellige kerstmiddag. Op de achterkant van het programmaboekje 

staat: Tot volgend Jaar! Ik heb al van een paar mensen gehoord: we gaan weer mee! 

Wies de Jong 

 

 

Uit eten 

Op woensdag 21 en donderdag 22 december waren we te gast bij Café Neuf. Voor 

ons betekende dit eigenlijk figuurlijk: het ‘voorgerecht’ van ons eigen kerstdiner. We 

begonnen met: een pasteitje van wild met bospaddenstoelen. Dat smaakte voortreffelijk. 

De bospaddenstoelen waren duidelijk te herkennen, maar we kwamen er niet achter, wat 

voor wild er in zat. Vervolgens een feestelijke stoofpeer, puree met groente en vis of 

vlees. Het smaakte heerlijk. Het toetje was, zoals we dat kennen van de vorige keer 

‘verrukkelijk’. De bediening vlot en vriendelijk. Al met al is de conclusie: het laatste 

etentje van 2016 was een geweldig, zeer geslaagd diner. De kachel had alleen wel wat 

warmer mogen zijn. Komt ook door de buitendeur die voortdurend open en dicht gaat. 

Als u dit verslag onder ogen krijgt, is het eten bij Amazing Asia al weer achter de rug. 

Klaasje Armbrust 

 

 

Mededeling 

Per 1 december 2016 heeft Jan Hollander om hem moverende redenen zijn functie als 

bestuurslid van onze vereniging neergelegd. Wij bedanken hem voor zijn inzet de 

afgelopen jaren en wensen hem alle goeds voor de toekomst.  

Het bestuur 
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Overgang vervoer van de BIOS naar Regio-Rijden (vervoer in het kader van de 

WMO). Heeft u van de gemeente nog geen pasje voor Regio-Rijden ontvangen, neem dan 

contact op met de ‘WMO Haarlem’, telefoonnummer 023-511 43 68; keuze 2, waarna 

een pasje wordt opgestuurd en geactiveerd. 

 

 

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. 

 

 

    

De nieuwjaarsreceptie van onze vereniging op dinsdag 10 januari in theater  

De Krocht werd druk bezocht. Meer dan 100 leden wensten elkaar een gelukkig 2017!  
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Een dagtocht met mist 

Peter, de vaste buschauffeur voor de dagtochten van onze vereniging, weet zijn 

reisgenoten gewoonlijk al vóór het verlaten van de gemeente Zandvoort gerust te stellen 

over het weer. Hij verklaart dan vrij gedecideerd: “U rijdt vandaag met Peter, dus wordt 

het weer alleen maar beter”.  

Op donderdag 15 december op weg naar de molens van Kinderdijk en de Alblasserwaard, 

heb ik deze voorspelling van hem niet gehoord. Hij waagde zich niet aan zo’n uitspraak, 

want overal was het mist. Geen dichte mist, maar toch …. opletten was wel geboden. Peter 

wees ons onderweg nog op interessante bouwsels of bruggen, maar die waren nagenoeg 

verdwenen in de laaghangende bewolking. Zelfs de hoogste kerstboom van Nederland bij 

IJsselstein (de tv-zendmast) was onvindbaar.  

Na een uur waren we in Leerdam. Nu nog naar het Oude Posthuis. Kruip door, sluip door, 

nauwe straten en smalle bruggen en daar was het oude gebouw. Parkeren was lastig, het 

moest dan maar in de buurt van een oliebollenkraam in vol bedrijf. Bij het zien van een bus 

vol reizigers, was de uitbater in de veronderstelling dat hij die dag z’n slag kon slaan. 

Mouwen opgerold en aan het werk. Echter de teleurstelling was groot, toen hij z’n klandizie 

richting het Oude Posthuis zag lopen. Een reactie bleef niet uit. Peter kreeg het verzoek om 

de bus daar weg te halen. Commentaar van Peter: “Het was mijn plan om de Zandvoorters 

te bewegen oliebollen te gaan kopen, maar ja, dat gaat nu natuurlijk niet door”.  

Na koffie en vele zoetigheden verlieten wij het nostalgische etablissement om buiten 

getrakteerd te worden op veel lawaai van een auto in de mist met knipperende verlichting: 

blauw, wit met wat rood. Ik realiseerde mij: inderdaad kerstmis is in aantocht. Het bleek 

echter de brandweer te zijn, die zich met enige moeite tussen onze nieuwe bus en een 

rijtje bomen door wurmde op weg naar de brand. Het parkeren wordt de bezoeker daar 

niet gemakkelijk gemaakt.  

Nu naar de romantische rivier de Linge en de plaats Asperen. Toen ik jaren geleden deze 

naam voor het eerst zag vroeg ik mij af wat nu precies as peren zijn. Ik kende hand peren 

en stoof peren, maar as peren waren mij onbekend. De omgeving van de Linge is zeer 

landelijk met pittoreske dorpen en kleine boerderijen. De route over de Appeldijk in Beesd 

is in het voorjaar met bloeiende appel- en perenbomen werkelijk feeëriek.  

Rond één uur waren wij bij partycentrum De Klok, waar wij werden ontvangen door een 

accordeon spelende kerstman. Via een lange gang met aan beide zijden oude 

gebruiksvoorwerpen, zoals koffiemolens, snijbonenmolens, radio’s, bandrecorders, 

broodtrommels, tientallen vingerhoeden en petroleumstellen kwamen wij in een zaal voor 

het nuttigen van een drankje. Ook hier weer dezelfde kerstman, maar nu met bitterballen, 

die heet op de tong lagen. Hier kerstman zijn lijkt mij geen pretje en dan ook nog in een 

dubbelfunctie.  

Bij vertrek hadden wij één dame meer in de bus. Zij is gids die deze omgeving goed kent. 

Zij vertelde ons over de watermolens die hier zo belangrijk waren, de graanmolens, de 

wipmolens en nog enkele typen. Vooral de watermolens zijn in overvloed aanwezig. Zij 

moesten het water uit de sloten tussen de weilanden ongeveer vijftien meter omhoog 

stuwen in de rivier de Lek. Nu gebeurt dat met elektrische- en dieselpompen. Dat de 

waterhuishouding in deze omgeving van groot belang is, was te zien aan de omvangrijke 

werkzaamheden die daar plaatsvinden. De dijk langs de Lek moet enkele meters worden 

opgehoogd, terwijl het verkeer over de dijk gewoon doorgaat. Rijkswaterstaat heeft er een 

hele klus aan en als belastingbetaler zie je waar het geld blijft. Zeer verantwoord. De gids 

wees ons ook op een kerk aan de overzijde van de rivier. Ik heb het gebouw niet gezien. 

Alles mist. Enkele woningen die wij passeerden hadden hoge voordeuren, dat was gedaan 

om hoog water buiten de deur te houden. Ook vertelde zij dat wanneer er mos groeit op 

rieten daken, dit riet vervangen moet worden. Zo hoor je nog eens wat. ’t Was een zeer 

interessante uiteenzetting, die deze gids gaf. Peter zal er weinig van opgestoken hebben, 

want zijn zorg was om de bus op de smalle weg te houden. Ook toen er een bord ‘zachte 

berm’ stond. Heel bijzonder met knotwilgen langs de waterkant.  
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Vervolg van een dagtocht met mist 

In de middag kwamen we weer bij restaurant De Klok aan. De gids vertelde nog dat het 

gebouw in de achter ons liggende decennia diverse bestemmingen had gehad, maar dat de 

klok in de gevel alle veranderingen had overleefd. IJzersterke klok!  

In de bus ontspon zich in mijn omgeving een humoristisch getinte discussie over de soort 

soep die voor de maaltijd gereserveerd zou kunnen worden: vermicelli-, kippen-, 

minestrone- of groentesoep. Het werd de laatste: heerlijk. We liepen weer door de lange 

gang. Nu zag ik typemachines, telmachines, een spinnenwiel, zand-zeep-soda bakjes en 

nog veel meer. De maaltijd werd vlot opgediend, groenten, sla, heerlijke varkenshaas, 

twee soorten aardappelen en een schaal met appelmoes. De kers op de moes miste ik. Ik 

realiseerde mij echter dat die kers alleen op appelmoes ligt bij Van der Valk en we waren 

nu bij De Klok. Men kan niet alles hebben.  

Tegen zes uur vertrokken we richting Zandvoort. We waren zeer voldaan en nog steeds in 

de mist. Een woord voor waardering voor Freny Kirindongo en Tilly Polsma, die deze 

dagtocht tot in detail hadden voorbereid en begeleid. Voor deze dagtochtspecialisten geldt 

welgemeende dank namens allen, hun activiteiten zijn roemenswaardig. Het was nu de 

taak van Peter om in donker met af en toe regen het gezelschap heelhuids in de badplaats 

af te leveren. Dat deed hij voortreffelijk! Om half acht verliet ik de bus en begeleidster 

Freny wenste mij ‘wel thuis’ en dat onderstreepte zij met een zoen. ‘Zo’, dacht ik, ‘toch nog 

een kers!‘  

Harry Visser 

 

 

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 

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 

 

 

Agenda: 

 

Dinsdag       7 februari 13 uur, Cinema Nostalgie Film ‘De Zevende Hemel’ 

Woensdag    8 februari  9.56 uur, bus 80  Frans Hals en Historisch 

Museum Haarlem 

Dinsdag     14 februari 13.30 uur, De Krocht Valentijnsbingo 

Donderdag 16 februari 14 uur, Rode Kruis gebouw Info bijeenkomst reis 

Bohemen/Praag 

Woensdag  22 februari en 

donderdag 23 februari 

17 uur, Uit eten Rabbel 

Maandag    26 juni t/m  

vrijdag       30 juni  

- 5-daagse busreis 

Moezelgebied Duitsland 

Maandag    28 augustus t/m 

zaterdag      2 september 

- 6-daagse culturele busreis 

Bohemen/Praag 

mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
mailto:verhoevenyvonne@gmail.com
mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:o.poots@kpnplanet.nl
mailto:vanancum@ziggo.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Op dinsdag 7 februari opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor  

 

DE ZEVENDE HEMEL, 

een muzikale ode aan de liefde & familie 

 

In De Zevende Hemel ontmoeten we Maria 

Rossi, die samen met haar man Max het 

prachtige Italiaanse restaurant De Zevende 

Hemel runt. Wanneer het leven een 

onverwachte wending neemt, besluit ze de 

familie, haar kinderen met partners, weer 

eens samen te brengen. Echter staan 

oude ruzies, relatieproblemen en het 

jubileum van het familierestaurant haar 

wens in de weg.  De Zevende Hemel is 

een muzikale ode aan liefde en familie van 

topregisseur Job Gosschalk met liedjes 

van onder andere Nick & Simon, Boudewijn de 

Groot en Doe Maar. In De Zevende Hemel 

schittert een fenomenale 

Nederlandse sterrencast bestaande 

uit onder meer Jan Kooijman, Noortje 

Herlaar, Halina Reijn, Ruben van der Meer, 

Thomas Acda, Tjitske Reidinga, Henriëtte Tol 

en Huub Stapel. 

  

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. 

Gastvrouwen 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 Senioren Vereniging Zandvoort, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en 

is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 

 

 

Nieuwe leden 

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

mevrouw E.D. Bolmers–Nordmann, mevrouw E. Drayer, mevrouw P.Y. Kuyl–ter Bruggen, 

mevrouw H. de Lugt, de heer L. te Riele, mevrouw M.C.E. de Rooy,  

de heer C.I. van Rooyen.   

Deze leden heten wij van harte welkom. Els Kuijper, ledenadministrateur 

 

 

Valentijnsbingo 

Op dinsdag 14 februari is de eerste bingo van dit jaar. 

Toevallig valt deze op Valentijnsdag. De bingo wordt gehouden 

in gebouw De Krocht. Wij beginnen om 13.30 uur, de zaal 

gaat om 13.00 uur open. Zoals u gewend bent zijn er twee 

bingorondes en aansluitend een loterij. U kunt zich vanaf 

dinsdag 31 januari t/m vrijdag 10 februari aanmelden bij  

Els Kuijper, telefoonnummer 023-571 82 05 (maandag t/m 

vrijdag van 9-11 uur) of per e-mail els.kuijper@hotmail.com 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
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5 - daagse vakantie naar het Moezelgebied in Duitsland 

van maandag 26 t/m vrijdag 30 juni 

 

Op maandag 26 juni vertrekken wij vanuit 

Zandvoort met Pelikaan Reizen naar het 

wijnstadje Löf in Duitsland. Onderweg maken 

we een stop voor koffie (2x) met gebak.  

Het stadje Löf ligt tussen Koblenz en Cochem. 

Wij verblijven in Hotel Lellmann.  

Het hotel heeft 62 moderne kamers, verdeeld 

over 5 verdiepingen. Er is een restaurant, bar, 

lift, gratis WiFi,  een wellness center met 

binnenzwembad en tegen betaling sauna, 

solarium, fitness, kapsalon en beautycentrum. 

Sommige kamers hebben uitzicht op de Moezel. 

 

Dinsdag 27 juni rijden wij een mooie route 

door het Moezelgebied naar Bernkastel-Kues, 

waar we gaan varen op de Moezel langs typische 

Moezeldorpjes naar de Jugendstil stad  

Traben Trarbach. Een aparte vaartocht waarbij 

wij ook door de sluizen varen en het schutten 

van de sluizen meemaken. 

 

 

 

Woensdag 28 juni vertrekken wij ’s morgens naar 

de Moezelstad Cochem, alwaar we de Reichsburg 

bezoeken, dit is één van de mooiste burchten van 

Duitsland.  

’s Middags brengen wij een bezoek aan de wijnkelder 

van de familie Rademacher waar wij natuurlijk ook 

een glaasje wijn zullen proeven. 

 

 

 

 Telefoon E-mail 
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Donderdag 29 juni rijden wij naar Düsseldorf voor een bezoek aan de beroemde 

Rheinturm van 234 meter hoog. Hierna verblijven wij nog enige tijd in Düsseldorf. 

 

Op vrijdag 30 juni vertrekken wij ’s morgens na het ontbijt weer richting Nederland waar 

wij in Gelderland nog een verrassend museum zullen bezoeken. 

Ter afsluiting is er een afscheidsdiner en hopen wij rond 20.00 uur weer in Zandvoort terug 

te zijn.  

  - - 

Dit programma is onder voorbehoud. De financiële afwikkeling van uw reis wordt verzorgd 

door Pelikaan. 

 

De prijs voor deze reis is bij 34 deelnemers € 495,- per persoon op basis van een 

tweepersoonskamer, exclusief een eventuele reis- en annuleringsverzekering.  

Een reisverzekering kost € 2,- per persoon per dag en een annuleringsverzekering 5,5% 

van de individuele reissom. Bijkomende kosten: € 5,- boekingskosten per persoon.  

 

Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 109,- per persoon. 

 

Als er meer dan 34 personen zich voor deze reis aanmelden, wordt de prijs voor deze reis 

goedkoper!   

 

De prijs is inclusief: 

~ vervoer per luxe touringcar (in de touringcar zijn warme en koude dranken te koop) 

~ 4 x overnachting in Hotel Lellman op basis van half pension (ontbijt & diner) 

~ koffie met gebak op de heenreis 

~ alle excursies 

~ gezellige avond in het hotel 

~ afscheidsdiner op vrijdag 

 

Deze reis is geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en eventueel gebruik maken van 

een rollator. Wij verwachten daarentegen wel een zekere mate van zelfstandigheid. 

 

Deze reis gaat door als er op 10 maart aanstaande 34 aanmeldingen zijn!  

Wacht dus niet te lang en meld u vanaf dinsdag 31 januari aan bij Gerard of Els Kuijper op 

telefoonnummer: 023–571 82 05 van maandag t/m vrijdag van 9-11 uur of per e-mail: 

els.kuijper@hotmail.com 

 

 023- 

571 82 05 

gerard.kuijper@hetnet.nl 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
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aangesloten bij 
 

 

 

    

    
 

 

CULTUURREIS 6 DAGEN BOHEMEN/PRAAG 

maandag 28 augustus t/m zaterdag 2 september 

(incl. overnachting heen- en terugreis) 

 

 

Programma: 

Dag 1 Heenreis maandag 28 augustus 

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de 

Vomar, Celsiusstraat 192 in Zandvoort. 

Net voor de grens in de omgeving van 

Arnhem stoppen we voor koffie/thee met 

gebak. Hierna rijden we richting Midden-

Duitsland naar het Berghotel*** aan de 

rand van Friedrichroda. Verwachte 

aankomst 16.45 uur. Onderweg worden er 

diverse stops gemaakt. Om 18.00 uur 

staat er een diner voor u klaar in het 

Berghotel. 

http://www.ahorn-hotels.de/hotels/urlaub-thueringen/ahorn-berghotel-friedrichroda/ 

 

Dag 2 dinsdag 29 augustus 

Na het ontbijt vetrekken we om 9.00 uur 

naar het beroemde kuuroord Karlovy Vary 

waar we rond 13.00 uur aankomen. Hier 

bevinden zich ongeveer 100 bronnen 

waarvan er 12 geneeskrachtig zijn. De 

historische binnenstad ligt bij de monding 

van het riviertje de Teplá, de promenade 

loopt langs deze rivier met aan het einde de 

oudste bron die 12 meter hoog uit de 

bodem spuit met een temperatuur van  

73 graden.  

Om 16.00 uur vetrekken we weer uit dit 

bijzondere stadje en na 2 uur rijden komen 

we aan in ons hotel in Praag waar het diner 

voor u klaar staat.  

We verblijven in Hotel Jurys Inn**** 

(http://www.jurysinnprague.com/) met 

ruime moderne kamers, gratis WiFi, 

flatscreen, gratis koffie- en theefaciliteiten. 

Dit hotel ligt tegenover het metrostation 

Florenc, op 20 minuten lopen van het oude 

centrum en op 5 minuten met de metro van 

het Wenceslas-plein. 

Mensen van 70 jaar en ouder mogen gratis 

reizen met het openbaar vervoer op vertoon van hun legitimatie (een dagkaart voor 

senioren van 60-70 jaar kost € 2,15 op vertoon van legitimatie).    

 

 

 023- 

571 28 61 

waszand@ziggo.nl 

http://www.jurysinnprague.com/
mailto:waszand@ziggo.nl
http://www.anvr.nl/
http://www.calamiteitenfonds.nl/
http://www.sgr.nl/
http://www.sktb.nl/
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Dag 3 en 4 – woensdag 30 en donderdag 31 augustus (2 keer een stadswandeling 

beneden- en bovenstad o.l.v. een Nederlandstalige gids). 

In de ochtenden rijden we naar de binnenstad van Praag welke in tweeën wordt gedeeld 

door de rivier de Moldau. Aan de ene kant ligt de Praagse Burcht met het Koninklijk Paleis 

met om 12.00 uur de wisseling van de wacht en de St Vituskathedraal. Aan de andere zijde 

van de Moldau vindt u het oude centrum met fraaie pleinen en gezellige terrasjes.  

 

De middagen heeft u vrije tijd om op eigen 

gelegenheid de Gouden Stad te bezichtigen, 

de entrees van de bezienswaardigheden 

komen voor eigen rekening maar zijn wel 

prijzig. Aan het einde van de middag op 

donderdag 31 augustus is een rondvaart van  

2 uur op de Moldau voor u gereserveerd. De 

boottocht is inclusief diner/buffet en muziek.  

 

 

Dag 5 vrijdag 1 september 

Na het ontbijt vertrekken we om 9.00 uur uit Praag, 

maar we hebben nog een excursie op het 

programma. We maken een prachtige cultuurtocht 

door het Boheems paradijs en het Kokorindal met 

zijn indrukwekkende rotspartijen. We maken een 

stop bij Schloss Mêlnik, een indrukwekkend kasteel 

in het centrum van het Boheemse wijngebied.  

 

 

Het kasteel is hooggelegen op een met 

wijngaarden begroeide berg. In het kasteel is een 

wijnmuseum gevestigd en wordt er een rondleiding 

gegeven met aansluitend een proeverij van 2 

wijnen. Vervolgens heeft u vrije tijd. Rond  

15.00 uur vertrekken we via een prachtige route 

door het Kokorindal. 

 

Na het stedelijke karakter van de voorgaande dagen sluiten we af met een heel andere 

kant van het prachtige Tsjechië, het mooie Bohemen. Verwachte aankomst 18.30 uur bij 

het overnachtingshotel am Rossplan*** in Altenburg (http://www.hotel-rossplan.com/), 

vervolgens staat er een diner voor u klaar.   

 

Dag 6 zaterdag 2 september 

Na het ontbijt om 9.00 uur terugreis vanuit Altenburg. Onderweg worden er diverse stops 

gemaakt en rond 18.00 uur krijgt u een afsluitend diner in Nederland aangeboden. Om 

19.30 uur vervolg terugreis en de verwachte aankomsttijd in Zandvoort is 21.00 uur. 

http://www.hotel-rossplan.com/
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De prijs van deze 6-daagse reis is € 429,- op basis van een 2-persoonskamer. De 

1-persoonskamertoeslag bedraagt € 105,- (dit is incl. de hotels van de heen- en terugreis). 

Deze prijzen zijn exclusief € 15,- reserveringskosten per boeking en € 2,50 

calamiteitenfonds. 

 

De reissom is inclusief: 

> vervoer per luxe comfort class touringcar, voorzien van toilet, koelbox, koffie/theezet 

   apparatuur, video en airconditioning 

> koffie/thee met gebak op dag 1 

> 1 overnachting in Berghotel*** Friedrichroda (1x diner en 1x ontbijt) 

> 3 overnachtingen in Hotel Jurys Inn**** Praag (3x ontbijt) 

> 2 keer diner in 2 verschillende restaurants in het centrum van Praag 

> boottocht op de Moldau van 2 uur incl. diner of buffet 

> 1 overnachting in Hotel am Rossplan*** Altenburg (1x diner en 1x ontbijt) 

> toeristenbelasting 

> 2 stadswandelingen Praag o.l.v. een gids 

> rondleiding en proeverij van 2 wijnen in de wijnkelders van Schloss Melnik 

> 3-gangen afscheidsdiner onderweg in Nederland 

> verzorgingskosten chauffeur 

> vervoer ter plaatse, mits mogelijk binnen de rijtijdenwet 

> eventuele tolgelden 

> eigen opstapplaats in Zandvoort 

> begeleiding tijdens de reis van uw chauffeur, tevens reisleider. 

 

De reissom is exclusief: 

< reis- en ongevallenverzekering (kan worden bijgeboekt) 

< annuleringsverzekering 

< overige verzorging (o.a. lunches) 

< eventuele niet genoemde entreegelden excursies 

< uitgaven van persoonlijke aard, zoals drankjes, fooien, etc. 

 

Deze reis is geschikt voor mensen met een normale basisconditie maar een goede 

mobiliteit is noodzakelijk (het gebruik van een rollator is niet mogelijk, maar wandelstok 

mag). Dus neem stevige schoenen mee voor de stadswandeling. Ook dient u (of uw 

medereiziger) over een zekere mate van zelfstandigheid te beschikken. Een GELDIG 

paspoort of identiteitskaart is verplicht. 

 

Deze fantastische groepsreis is speciaal op maat gemaakt voor onze vereniging door 

“Effeweg”, zij zorgen ook voor de bevestiging en de financiële afhandeling. 

LET OP: deze reis gaat door bij een deelname van minimaal 35 personen. 

Dus wees er snel bij.....u kunt zich nu aanmelden voor deze reis tot uiterlijk vrijdag 17 

februari.  

 

Op donderdagmiddag 16 februari geven wij (zoals u van ons gewend bent) een 

presentatie in het Rode Kruis gebouw om 14.00 uur voor uitgebreidere informatie over 

deze cultuurreis, iedereen met interesse in deze reis is welkom, ook als u zich NOG NIET 

heeft opgegeven, dan kunt u dit eventueel deze dag doen (indien er nog plaatsen 

beschikbaar zijn). 

Freny Kirindongo-van Eck is tijdens deze reis het aanspreekpunt voor al uw vragen en zij 

zal tussenpersoon zijn voor ons en de chauffeur (tevens reisleider). 

 

U kunt zich aanmelden bij Freny per e-mail: frenyvaneck@casema.nl of telefoonnummer 

023-537 12 49 (alleen op dinsdag/donderdag of vrijdag van 9.30-11.00 uur). 

Zij zorgt voor het invullen van de aanmeldingformulieren en verzorgt het versturen hiervan 

naar boekingskantoor Effeweg voor verdere afhandeling. 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
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Vergeet niet een wijziging door te geven 

Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen vergeet dit dan 

niet aan ons door te geven. Verblijft u voor een langere periode 

in een zorginstelling, dit ook a.u.b. aan ons doorgeven. Wij 

sturen de nieuwsbrief dan naar u toe. Ook als u weet dat één van 

onze leden is overleden vernemen wij dit graag. U kunt uw 

wijzigingen doorgeven aan onze ledenadministrateur Els Kuijper, 

telefoonnummer 023-571 82 05 (maandag tot/met vrijdag van 9-

11 uur) of per e-mail els.kuijper@hotmail.com. 

 

 

Museum bezoek woensdag 8 februari 

We blijven bij de Haarlemse musea. Het Frans Hals Museum waar we de laatste week 

van de tentoonstelling Hollandse Meesters uit Boedapest gaan bezoeken. Entree  

€ 15,50. Met een Museumjaarkaart € 3,00 bijbetalen. 

 

Het tweede museum wat we gaan bezoeken ligt schuin tegenover het Frans Hals Museum 

op Groot Heiligland 47. Dit is het Historisch Museum Haarlem. Entree € 7,00. Met een 

Museumjaarkaart gratis.  

Dit is een leuk klein museum met een prachtige 

historische presentatie over Haarlem.  

Beide musea zijn om 11.00 uur open. We gaan met 

de bus, lijn 80. Vertrek vanaf Albert Heijn om  

9.56 uur. We zijn dan om 10.14 uur in de 

Tempelierstraat, zodat we nog rustig ergens koffie 

kunnen drinken. Ook nu weer bij sneeuw of ijzel gaan 

we niet op stap. Gaat u mee, dan graag aanmelden 

bij Olga Poots 023-574 97 89 of 06-44 92 03 38 of bij 

Jan Wassenaar 023-571 28 61 of 06-46 07 57 30 /  

e-mail:waszand@ziggo.nl  

 

 

Het overgrote deel van de leden heeft inmiddels de contributie voor 2017 betaald. Mocht 

u de contributie nog niet betaald hebben, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?  

Graag ontvangen wij een bedrag van € 25,-, € 20,- of € 15,- per persoon op 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 het vervolg laten 

incasseren, maak dan gebruik van het incassoformulier op het laatste blad van deze 

nieuwsbrief. Heeft u vragen of problemen met het overmaken via uw bank, neem a.u.b. 

contact op met onze ledenadministrateur, Els Kuijper, telefoonnummer 023-571 82 05 (van 

maandag tot/met vrijdag van 9 tot 11 uur) of per e-mail els.kuijper@hotmail.com. 
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Genie Does raadt u weer drie mooie boeken aan, allen te leen in de bibliotheek Zandvoort. 

 

 

Tamara McKinley, Stemmen uit het verleden 

1936. De jonge Britse verpleegster Annabel ontmoet in Parijs de 

Baskische kunstschilder Henri. Ze raken hopeloos verliefd op elkaar en 

zijn al snel onafscheidelijk. Tot Henri besluit naar Spanje te reizen om 

daar tegen de fascisten te vechten in de Spaanse Burgeroorlog. De 

inmiddels zwangere Annabel gaat met hem mee. Henri raakt echter 

betrokken bij een bombardement en wordt dood verklaard. Annabel 

keert terug naar Londen. Achttien jaar later ontmoet haar dochter in 

Parijs een schilder genaamd Henri Le Basque. 

Een heerlijke feelgood-roman die geen moment verveelt. 

 

Gard Sveen, De hitte van de hel 

Als in Oslo een prostituee sterft na mishandeling moet rechercheur 

Tommy Bergman denken aan een serie moorden van jaren geleden. 

Maar de dader Anders Rask is hier voor opgepakt en zit sindsdien in de 

gevangenis. Bergman is niet de enige die de link met de oude moorden 

legt. De moeder van één van de toen vermoorde meisjes leest over de 

moord en belt de politie. Zij is er van overtuigd dat Rask onschuldig is 

en de werkelijke dader nog rondloopt. Ze denkt zelfs te weten wie dat 

is. Een typisch Scandinavische thriller en superspannend. 

 

Elin Hilderbrand, Een warm weerzien 

Met Kerstmis komt de familie Quinn samen in het hotel van vader 

Kelley Quinn. Kelley kijkt ernaar uit om zijn 4 kinderen weer bij elkaar 

te hebben. Vlak voor kerst heeft hij zijn tweede vrouw betrapt in een 

innige omhelzing met de kerstman. Als blijkt dat dit al jaren aan de 

gang is zit er niks anders op dan ze het hotel uit te sturen. Maar het 

feest gaat door. Hilderbrand vertelt het verhaal van alle gezinsleden, 

van de kinderen, de vader maar ook van de moeder, Kelley’s overleden 

eerste vrouw. Een mooie liefdevolle familiegeschiedenis. 

 

Mediaspreekuur|elke vrijdag|11–13 uur|gratis 

Altijd al willen weten hoe een iPad, smartphone of e-

reader werkt? Hoe u zoekt op het internet en weet dat de 

informatie die u gevonden hebt betrouwbaar is? Hoe u 

zoekt in de catalogus van de Bibliotheek en hoe u uw 

bibliotheekboeken verlengt? Hoe u een e-book leent? 

Kom naar een van de mediaspreekuren en krijg antwoord 

van onze mediacoaches op deze en al uw andere vragen 

rondom nieuwe media en internet. Ook buiten de 

reguliere spreekuren kunt u met uw korte vragen bij de 

mediacoaches terecht. 

 

Inloopspreekuur van Visio|woensdag 22 februari|11-13 uur|gratis 

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij hun 

vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele 

beperking. Tijdens het inloopspreekuur kunnen diverse 

hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting 

(bij lezen erg belangrijk), mobiliteit, communicatie en 

verzorging uitgeprobeerd en bekeken worden. 

 

 

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/bezoek-de-bibliotheek/activiteiten/spreekuur/www.visio.org
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Uit eten 

Waar?   Rabbel, Kerkplein 7 in Zandvoort 

Wanneer?  woensdag 22 en  

                     donderdag 23 februari 

Menu:  voorgerecht: mosterdsoep met 

                    spekjes en appel of 

                    champignonsoep 

                    hoofdgerecht: scholfilet met 

                    remouladesaus of rundersucade  

  geserveerd met duchesse 

                    aardappeltjes, stoofpeertje en 

                    salade 

                    nagerecht: surprise  

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

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.  

 

Aanmelden tot 17 februari 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. 

 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u met trots kunnen 

melden, dat wij ons 700e lid hebben ingeschreven. Het is 

mevrouw S.F. Dorst–Looijer. Door diverse omstandigheden is 

het nog niet gelukt mevrouw Dorst op de binnen onze vereniging 

gebruikelijke wijze welkom te heten. Wij hopen haar binnenkort 

een mooi boeket en welkomstcadeau te kunnen overhandigen. 

 

 

Een Paaskrans maken bij OOK Samen. Dinsdag 11 april van 14-16 uur maken we een 

krans op oase met echt groen, bloemen en decoratiemateriaal. De kosten hiervoor zijn  

€ 3,50 per persoon, incl. koffie en wat lekkers. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij de 

balie van Pluspunt, Flemingstraat 55, 023-574 03 30.  

Elke dinsdag- en donderdagmiddag kunt u bij OOK Samen van 13.30-16.00 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 10.30-15.30 uur. De kosten voor de zondag 

bedragen € 9,- dit is inclusief de maaltijd, spelletjes doen en deelnemen aan de creatieve 

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

zondagen dient u zich van tevoren op te geven: 023-571 73 73.  

Meer informatie vindt u op www.ookzandvoort.nl of bel met Jolanda Meier: 023-574 03 30. 

 

 

Kunt u op digitaal gebied wel wat hulp gebruiken? Begin het jaar dan goed en kom langs op 

het ‘Digitale Spreekuur’ van OOK Zandvoort op dinsdag 7 februari van 10 tot 12 uur. Op 

dit spreekuur wordt u geholpen met vragen die u tegenkomt bij het gebruik van PC, laptop, 

tablet, iPad of smartphone. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen. Om 

10.30 uur is er een korte presentatie rond het thema: ‘de digitale overheid’. 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,  

023-5740330. Het spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand, in samenwerking met 

SeniorWeb Haarlem. 

 
 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
http://www.ookzandvoort.nl/
http://www.ookzandvoort.nl/
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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 ……………….…………………………..,   ..  -  ..   -   2017 

 

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/

