Nieuwsbrief
september 2017

Beste leden,
We zijn aan het eind van de maand augustus 2017 gekomen en dat houdt in
dat de vakantieperiode voor de meesten voorbij is.
Voor een groot gezelschap is dit niet het geval, want die reizen met DSVZ
eerdaags af voor een 6-daagse cultuurreis naar de Bohemen en de
prachtige stad Praag in Tsjechië en hebben de vakantie nog tegoed.
Els en ik hadden deze vakantie gekozen voor een bezoek aan Polen. Els was in
eerste instantie wat sceptisch over dit plan, maar achteraf gezien viel het haar
reuze mee. We zijn naar het zuiden van Polen geweest; dit deel van het land is
echt een aanrader.
Nu gaan wij ons weer volledig met onze vrijwilligers inzetten voor een nieuw
seizoen met de welbekende activiteiten, de Zandvoortse ouderendagen in
oktober en het vieren van het 5-jarig bestaan van DSVZ eind november a.s..
Het enige wat wel zal veranderen is de locatie van het bridgen wat op 4
september a.s. verder zal gaan in de `Open Golf´ in Zandvoort-Noord.
De leesgroep gaat ook verhuizen naar een andere locatie, maar deze locatie is
bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet definitief bekend.
Ik wens u veel leesplezier.
Gerard Kuijper
Voorzitter De Seniorenvereniging Zandvoort
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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 de HIK, € 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 de
‘Open Golf’ aan de Duintjesveldweg 3 in Zandvoort.
Voor informatie: Cor van Jaarsveld 06 – 13 01 55 88
Klaverjassen
Op maandag van 13.00 – 16.30 uur, € 1,- per keer. In de
‘Open Golf’ aan de Duintjesveldweg 3 in Zandvoort.
Voor informatie: Inge Wardenier 06 - 36 12 09 69
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: tonvanwaarde@casema.nl, telefoon 06 – 44 74 06 53
Redactie Nieuwsbrief: els.kuijper@hotmail.com
Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort
De nieuwsbrief over oktober 2017 wordt bezorgd van vrijdag 29 september tot en
met maandag 2 oktober a.s.
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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: laten wij samen alert zijn als iemand het moeilijk
heeft, in de put zit óf wat te vieren heeft.
Kom op, breng een bezoekje, pak de telefoon en maak een praatje of stuur een kaartje.
Laten wij met 700 leden OMZIEN NAAR ELKAAR
Help zelf of wijs de weg naar hulp en ondersteuning.
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Bridgen
Een nieuw seizoen, een nieuwe locatie en een nieuwe begeleiding.
Kortom alles nieuw in het komende bridgeseizoen dat op maandag 4 september a.s.
zal beginnen. De nieuwe locatie is de `Open Golf´ Duintjesveldweg 3 in Zandvoort
Noord.
Fini van der Meulen heeft 18 jaar lang de leiding van het bridgen gehad en draagt dit nu
over aan Cor van Jaarsveld. Cor is geen onbekende; hij speelt al jaren
bridge. Cor zal meteen vanaf maandag 4 september a.s. de begeleiding van
het bridgen overnemen in de `Open Golf´. Het bridgen begint om 13.00 uur
en duurt tot 16.30 uur. De kosten zijn € 1,00 per keer. Kom gezellig een
keer mee bridgen. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Voor informatie en aanmelden voor het bridgen kunt u contact opnemen
met Cor van Jaarsveld op telefoonnummer 06 13 01 55 88.
Klaverjassen
Het nieuwe klaverjasseizoen begint op maandag 4 september a.s. in de `Open Golf´,
Duintjesveldweg 3 in Zandvoort Noord. Jarenlang hebben Aafke van Hunen en Atie van
Dalen de begeleiding van het klaverjassen op zich genomen. Nu met het begin van dit
nieuwe seizoen dragen zij de begeleidingstaken over aan Inge Wardenier
en Mieke Kluitenburg. Dit zijn zeker geen onbekenden binnen DSVZ.
Het klaverjassen begint om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De kosten
zijn € 1,00 per keer. Heeft u zin om te komen klaverjassen, kom dan
gezellig langs. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Voor informatie betreffende het klaverjassen kunt u contact opnemen
met Inge Wardenier op telefoonnummer 06 36 12 09 69.
Nordic Walking
We starten het seizoen 2017/2018 op dinsdag 5 september a.s. om 11.15 uur vanaf de
ingang van de Amsterdamse Waterleiding Duinen aan de Zandvoortselaan.
We lopen net als andere jaren in de duinen onder de enthousiaste
leiding van Marike Kramer; zij is gecertificeerd om deze lessen te
geven.
De lessen duren een uur waarin we leren om optimaal gebruik te
maken van onze stokken. Een derde van de tijd wordt besteed aan
spier en valpreventie oefeningen.
De kosten bedragen € 45,00 voor 15 lessen tot aan de Kerst.
U krijgt een rekening aangeboden.
Kom het een keer kosteloos proberen in onze schitterende duinen.
Marike neemt voor u dan verstelbare stokken mee.
U kunt zich opgeven bij Jan Wassenaar e-mail: waszand@ziggo.nl
of telefonisch 06 46 07 57 30
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Verslag stadswandeling in Leiden
Woensdag 26 juli jl. was er een prachtige stadswandeling door Leiden.
Een werkelijk mooie oude stad met schitterende oude panden. Wij allen hebben genoten
van de goede uitleg van de gids. We volgden de Oranje Route. Als geschiedenisfanaat
dacht ik nog wel wat te weten; tijdens schooltijd altijd goed opgelet, maar ……… dat viel
tegen ! De gids wist ons een heleboel nieuws te vertellen. In de groep was er een “Oh is
dat zo, nooit geweten”. We hebben weer behoorlijk bijgeleerd.
Leiden heeft erg veel musea o.a. een heus Japan museum. Zeer de moeite waard om dat
eens te bezoeken.
Uiteraard zijn wij op Rapenburg geweest. De Koning en
Prinses Beatrix hebben hier tijdens hun studie gewoond.
Na een fikse wandeling van + 2 uur zijn we geëindigd in
het oudste café van Leiden “L’ Esperance” dat uit 1814
dateert. Hier hebben we gezellig geluncht en daarna
gingen onze wegen scheiden.
Natuurlijk wilde een aantal dames nog wel even
winkelen. Het was een heel gezellige dag. Met dank aan
Ans en Jopie die dit mogelijk hebben gemaakt.
Met vriendelijke groet, Erna Santing.
CINEMA NOSTALGIE
Op 5 september 2017 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor
VICEROY’S HOUSE, met Hugh Bonneville & Gillian
Anderson
1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde.
Koningin Victoria’s achterkleinzoon, Lord Mountbatten
verhuist voor een periode van zes maanden met zijn
echtgenote en dochter naar New Delhi. Als laatste
onderkoning is het zijn taak de overgang naar
onafhankelijkheid van het land te overzien. Al snel breekt
geweld uit tussen de hindoes, moslims en sikhs; iets dat ook
grote invloed heeft op de levens van de vijfhonderd
personeelsleden in het paleis van de onderkoning. De liefde
tussen Jeet, een jonge hindoe-bediende en Aalia, een
moslimvrouw die in het paleis werkt, loopt gevaar ten onder
te gaan door de tumultueuze gebeurtenissen en hun eigen
conflicten met hun respectievelijke religieuze
gemeenschappen. Wanneer de situatie dreigt te escaleren,
worden ze gedwongen een monumentale keuze te maken.
Ontvangst met koffie/thee en cake vanaf 13.00 uur. De film vangt aan om 13.30 uur.
Kosten: € 7,00 inclusief Belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus: € 6,00. Indien u
gebruik wilt maken van de Belbus, kunt u zich opgeven bij Pluspunt telefoon: 5717373.
Losse kaarten (zonder Belbus) zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus
Zandvoort. Gastheer en gastvrouw zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift
en/of naar de stoel.
Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en
De Senioren Vereniging Zandvoort, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend
en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk.
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Museumbezoek het Mauritshuis 6 september
Op woensdag 6 september willen wij het
museumbezoek seizoen 2017/2018 gaan openen
met een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag.
Het museum ligt achter het Binnenhof aan Plein 29.
Een van Nederlands
mooiste musea met
een unieke collectie
van Rembrandt en
natuurlijk het meisje
met de parel van
Vermeer.
Het entreegeld is € 14,00; met museumjaarkaart en de Bankgiroloterij Vip kaart gratis.
Vanaf het station Den Haag Centraal is het ongeveer 20 minuten lopen naar het
museum. Of anders tram lijn 3 richting Loosduinen nemen en uitstappen op het Spui en
via het Binnenhof naar het museum lopen (5 minuten).
We nemen de trein van 09.41 uit station Heemstede Aerdenhout en zijn dan om
10.11 uur in Den Haag Centraal. Vertrek uit Zandvoort vanaf busstation bij Albert Heijn
bus 80 om 09.11 uur. Aankomst station Heemstede Aerdenhout 09.21 uur.
We verzamelen om 09.30 uur in het station van Heemstede Aerdenhout beneden bij de
kaartautomaten.
Gaarne even melden als u mee gaat bij Olga Poots telefoonnummer 06 44 92 03 38 of
bij Jan Wassenaar telefoonnummer 06 46 07 57 30 of per mail waszand@ziggo.nl
Uit eten
Het verwen en gezellig seizoen gaat weer beginnen.
Waar:

Beachclub Tien
Strandafgang De Favauge 10, 2042 TV Zandvoort

Wanneer:

woensdag 20 september en donderdag 21 september a.s.

Hoe laat:

U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur; het eten wordt om
18.00 uur geserveerd.

Menu:

voorgerecht: Pomodorisoep (romige tomatensoep met crème
fraîche en basilicumolie) of Franse uiensoep met een
kaasbroodje van geraspte kaas.
hoofdgerecht: verse zalmmoot met pikante cajun kruiden of
gepaneerde schnitzel met champignonroomsaus.
nagerecht: 3 bolletjes vanille ijs met chocoladesaus of
3 bolletjes chocolade ijs met vanillesaus.

Prijs:

€ 15,00 exclusief consumpties

U kunt zich opgeven bij Jopie van Heumen telefoonnummer 06 11 59 93 20
of per e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl of opgeven bij Ans Vet op telefoonnummer
023 888 77 90 of per e-mail ans.vet@casema.nl
Indien u na aanmelding onverhoopt niet kunt komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doorgeven op telefoonnummer 06 11 59 93 20. Iemand anders kan dan in plaats van u.

6

De Zandvoortse Seniorendagen 2.0
Nationaal en Internationaal staat de eerste week van oktober in het teken van ouderen.
In Zandvoort organiseert daarom uw seniorenvereniging wederom twee ouderendagen in
oktober.
Op vrijdag 6 én zaterdag 7
oktober a.s. een High Tea in
theater De Krocht, met diverse
theesoorten, sandwiches, scones
met jam en honing, cake, kleine
warme snacks én natuurlijk het
advocaatje en likeurtje met
slagroom.
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober
is er totaal plaats voor maximaal
200 personen, uiteraard voor leden,
maar ook voor geïnteresseerde 50+
Zandvoortse inwoners. Met een
bijdrage van € 7,50 per persoon
komen onze leden en gasten op de
gastenlijst.
Is je partner, broer of zus, 50+
buurman of buurvrouw, enz. nog geen lid? Helemaal leuk, tip ze, dat ze kunnen
kennismaken met onze vereniging tijdens een High Tea.
Deelname uitsluitend in de voorverkoop en helaas, VOL = VOL
Wees er snel bij om uw plaats(en) te reserveren op één van beide dagen.
Mail of bel vanaf maandag 4 september a.s. naar Olga Poots: o.poots@kpnplanet.nl
telefoonnummer 023-574 97 89. Indien het antwoordapparaat aan staat, rustig naam en
telefoonnummer inspreken (niet in paniek raken van de piepjes) alles komt op de band te
staan en u wordt zeker teruggebeld.
Doe daarna uw betaling; te voldoen op bankrekeningnummer NL 60INGB0007463963
t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort onder vermelding van naam of namen,
lid of gast én High Tea op vrijdag 6 oktober of High Tea op zaterdag 7 oktober.
Op beide dagen gaan de deuren van Theater De Krocht om 13.00 uur open en let op:
de aanvang van de High Tea is om 14.00 uur.
Geen plaats- en kaartverkoop aan de zaal.
Uw DSVZ gaat woensdag 6 september a.s. een grote advertentie plaatsen in de
Zandvoortse Courant om bekendheid te geven aan onze vereniging en onze
ouderendagen op 6 en 7 oktober a.s..
Wij gaan High Tea toegangskaarten verkopen op dinsdag 12 september a.s. in De Krocht
en woensdag 13 september a.s. in het Pluspunt; beide dagen van 10.00 tot 12.00 uur.
Uiteraard zolang de voorraad strekt.
Het is pas feest als je bij de Zandvoortse Senioren bent geweest; vier de seniorendagen
met DSVZ.
En wij verklappen vast, dat wij onze geïnteresseerden/gasten ook dit jaar gaan
motiveren om lid te worden van onze mooie vereniging. Tijdens de High Tea zullen wij
hen een voorstel doen waar je gewoon geen nee tegen wilt zeggen.
Els Kuijper, Olga Poots en Ferko van Ancum
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DONDERDAG 12 OKTOBER: BUFFETCRUISE OP DE LINGE met bezoek aan Leerdam.
(3 uur varen inclusief warm/koud buffet.)
Wij rijden deze keer met een dubbeldekker, er is dus
voldoende plaats beschikbaar voor deze tocht. Wel is het
de bedoeling dat de mensen die nog redelijk ter been zijn
bovenin de bus plaatsnemen zodat de minder mobiele
mens beneden in de bus een plaatsje heeft.
Zorgt u er ook voor dat u op tijd bij het juiste opstappunt
staat, wij kunnen niet wachten op laatkomers i.v.m.
vertrektijd van de boot.
LET OP: EERSTE OPSTAPPUNT IS GEWIJZIGD van HIK naar de bushalte op de hoek
Kostverlorenstraat/Q. van Uffordlaan i.v.m. de grootte van de dubbeldekker.
START: 8.30 uur bushalte hoek Kostverloren/Q. Van Uffordlaan; 8.35 uur Agatha;
8.40 uur Station; 8.50 uur Vomar (naast snackbar); 8.55 uur BP; 9.00 uur Shell en dan
Bodaan.
We gaan naar Landgoed Mariënwaerdt in Beesd waar wij in 2016 ook zijn geweest. Bij de
Stapelbakker krijgt u 2 keer koffie/thee met gesorteerd gebak.
Wij vertrekken weer om stipt 11.20 uur naar Leerdam voor een vaartocht van 3 uur over
de Linge (van 12.00 tot 15.00 uur).
Deze vaartocht is incl. een warm en koud buffet; de drankjes zijn voor eigen rekening.

Bij terugkomst van de vaartocht kunt u nog op eigen gelegenheid Leerdam bezoeken of
een terrasje pakken.
Om 16.45 uur vertrekken we weer met de bus via een mooie route langs de Vecht naar
Zandvoort. De verwachte thuiskomst is ongeveer 18.15 uur.
Opgeven kan vanaf donderdag 7 september na 9.00 uur. Aanmeldingen voor die tijd
worden niet in behandeling genomen.
De sluitingsdatum voor aanmelden en betalen is vrijdag 29 september 2017.
Annuleren kan t/m woensdag 4 oktober 2017, daarna bent u het gehele bedrag
verschuldigd.
Aanmelden bij Freny: telefoonnummer 023 537 12 49, email: frenyvaneck@casema.nl
of aanmelden bij Tilly: telefoonnummer 023 571 62 65, email: thpolsma@casema.nl
Opgeven met naam, telefoonnummer, opstapplaats, aantal personen en eventueel of u
vegetarisch eet (het is buffet, dus zit er altijd wel iets bij dat u lust).
Hebben wij u niet persoonlijk gesproken, krijgt u altijd een berichtje terug ter bevestiging
dat u mee kan en daarna pas betalen.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 47,50 per persoon. Te voldoen op rekeningnummer
NL 34 ABNA 0414 618 882 op naam van Seniorenvereniging Zandvoort.
Aan- en afmelden en eventuele vragen te allen tijde bij Freny of Tilly.
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Theater
Voor vrijdag 13 oktober a.s. hebben we kaarten in optie kunnen nemen in
De Schouwburg te Velsen voor Cor Bakker en Danny Malando - de Gouden Jaren
met een prachtig kijk- en luisterprogramma.

Pianist Cor Bakker, Danny Malando en leden van het legendarische Malando Dansorkest
nemen ons deze avond mee op een muzikale trip “ down memory lane” met de mooiste
liedjes uit de jaren vijftig tot tachtig en beelden uit het populaire Polygoonjournaal.
Weet u nog? De eerste mens op de maan; Swiebertje op TV? Er is veel veranderd in die
jaren en wij waren erbij!
De voorstelling begint om 20.15 uur; een theaterkaartje is € 29,00 inclusief garderobe,
drankje in de pauze en administratiekosten. Bijkomende kosten: € 4,00 te betalen aan
degene die rijdt.
U kunt zich tot zondag 10 sept. a.s. opgeven bij Wies de jong, telefoon 023 571 51 64
(antwoordapparaat staat aan) of via e-mail: wiesdejong@casema.nl.
Wilt u ook doorgeven als u vervoer nodig heeft?
Wij rijden met privé auto’s. Niet iedereen wil meer buiten Zandvoort rijden en daarom
vragen we: kunt en wilt u – op eigen verantwoording - iemand meenemen, halen en
weer thuis brengen? Wilt u dat dan ook doorgeven? Hartelijk dank alvast.
Betaling op giro NL 38 INGB 000 1010755 t.n.v. W. de Jong.
Theatergroeten van Ursula en Wies.
Mobiliteitsmarkt donderdag 14 september 14.00 uur
Anno 2017 is de Mobiliteitsdag nog meer gericht op mobiliteit: wat kun je allemaal nog
wél met een beperking?
Vanaf 14.00 uur is er op het plein voor de Blauwe Tram (Louis Davids Carré 1) een
“beweeg-markt” met informatie over wat je nog wel kan als je beperkt mobiel bent.
Ook het Alzheimer Trefpunt is vertegenwoordigd met een kraam.
U kunt actief meedoen en diverse proefritjes maken op bv. een Segway, Bellicon,
Wheels4Freedom of een Duofiets. Een hapje en een drankje zijn te verkrijgen bij de
haringkraam. Speciaal voor scootmobielers is er een test van Veilig Verkeer Nederland in
de computerruimte van de bibliotheek.
De Mobiliteitsdag is voor iedereen die minder mobiel is en/of zich voortbeweegt in een
rolstoel of scootmobiel. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig, kom gewoon
langs en doe mee!
Meer informatie is te krijgen bij Jolanda Meier, telefoonnummer: 023 574 03 30 of
e-mail: jolanda@pluspuntzandvoort.nl
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Agenda:
Dinsdag 5 september
Woensdag 6 september
Donderdag 7 september
Donderdag 14 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 6 oktober
Zaterdag 7 oktober
Donderdag 12 oktober
Vrijdag 13 oktober

Cinema Nostalgie
Museumbezoek Mauritshuis
v.a. 9.00 uur opgeven
Buffetcruise op de Linge
14.00 uur Mobiliteitsmarkt
17.00 uur Uit eten
17.00 uur Uit eten
14.00 uur High Tea
14.00 uur High Tea
Buffetcruise op de Linge
Cor Bakker en Danny
Malando

13.30 uur Circus Zandvoort
9.30 uur binnen in station
Heemstede Aerdenhout
Per mail of telefonisch bij
Tilly of Freny
Plein Louis Davids Carré 1
Beach Club Tien
Beach Club Tien
Theater De Krocht
Theater De Krocht
Diverse opstapplaatsen
20.15 uur Schouwburg
Velsen

Spaar voor DSVZ met uw Vomar klantenkaart
De Seniorenvereniging Zandvoort haalt doorgaans geen commerciële activiteiten binnen.
Een uitzondering hierop is de Vomar supermarkt.
Heeft u een Vomar klantenkaart (officieel heet het de Vomar klant-is-koning kaart), dan
kunt u sparen voor DSVZ, maar ook voor uzelf.
Het is heel simpel: heeft u een Vomar klantenkaart geef dan uw
kaartnummer, dat is het nummer dat onder de streepjescode staat,
door aan één van onze bestuursleden. Als u nog geen Vomar
klantenkaart heeft dan kunt u deze gratis aan de balie bij de Vomar
ophalen. Bij iedere aankoop keert de Vomar eens in de drie maanden
0,5 % van het onder andere door u bestede bedrag uit aan DSVZ.
Dus hoe meer leden van DSVZ bij de Vomar de aankopen doet, des te
meer wordt er aan DSVZ uitgekeerd. In het verleden spaarden een
aantal leden voor ons koor “Voor Anker”. Op de rekening van het koor “Voor Anker” werd
per kwartaal ongeveer € 250,00 bijgeschreven door de Vomar.
Ook kunt u voor u zelf sparen; u koopt dan spaarpunten (voor ieder dubbeltje dat u bij
de Vomar besteedt, kunt u voor 1 eurocent 1 spaarpunt kopen). Koopt u bijvoorbeeld
voor € 25,00 aan boodschappen, dan kunt u 250 spaarpunten bijkopen.
U betaalt hiervoor € 2,50. De punten worden automatisch op uw Vomar klantenkaart
bijgeschreven. Elke keer dat u de boodschappen doet, wordt uw spaarsaldo onderaan uw
kassabon afgedrukt. Zo heeft u gemakkelijk en snel inzicht in uw spaarsaldo én, over dat
spaarsaldo ontvangt u 4 % premie ! Zo kunt u sparen voor de dure tijden zoals de
kerstperiode of voor uw vakantie.
Het aanmelden van uw Vomar klantenkaart ter ondersteuning van onze vereniging gaat
via DSVZ. Geef uw klantenkaartnummer en uw naam door aan één van onze
bestuursleden.
U doet ons er een enorm plezier mee. Alvast hartelijk bedankt voor uw moeite.
Jan Wassenaar, penningmeester. Voor vragen: waszand@ziggo.nl
Nieuwe Belbus-opstapplaats (voor inwoners van Zandvoort en Bentveld)
Vanaf 27 september a.s. is bij de voordeur van het
gebouw van de Bibliotheek Zandvoort een Belbusopstapplaats. U kunt hier elke woensdag om
12.00 uur opstappen zonder afspraak. Komt u
eerst gezellig één van onze kranten of tijdschriften
lezen in de bieb? En neemt u daarna een flinke
stapel boeken mee naar huis!
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Boekentips
Michelle Visser
Een lucht vol Franse dromen
De Nederlandse Anneloes Beekman werkt hard om van Chez Loes,
haar chambres d’hôtes bij het Franse dorp Pommiers een succes
te maken. Ze leert koken, struint markten af voor haar
brocantehandel en ontvangt veel gasten. Maar het is lastig om
Chez Loes winstgevend te maken. Ze vermaakt zich prima maar
hoopt stilletjes op een nieuwe grote liefde in haar leven.
Visser schreef eerder het goed ontvangen Het huis met de blauwe
luiken. Dit is een vervolg. Voor een paar ontspannen uurtjes in de
zon.

Angela Flournay
Het huis van de familie Turner
Detroit 2008. Ten tijde van de huizencrisis moet Viola door ziekte
haar huis verlaten en bij haar zoon gaan wonen. Hierdoor worden
de 13 kinderen van de zwarte familie Turner gedwongen een
beslissing te nemen over het huis dat meer dan 50 jaar in hun
bezit is geweest. In de verkoop zal het niks meer op brengen en
geen van de kinderen wil in de verpauperde buurt wonen.
Afwisselend vertellen de kinderen over hun verleden in het huis
en over hun leven nu.
Flournoy geeft in deze familiegeschiedenis een beeld van de
zwarte gemeenschap in Detroit van toen en nu.

Denis Thériault
De eenzame postbode
Postbode Bilodo stoomt iedere avond andermans brieven open.
Na de brieven gelezen te hebben levert hij ze alsnog keurig af op
het juiste adres. Vooral de correspondentie tussen de vrouw
Ségolène en de dichter Gaston intrigeert hem. Hij raakt steeds
meer geobsedeerd door de mooie haiku’s die ze elkaar sturen.
Bilodo beeldt zich in dat de haiku’s door Ségolène voor hem
geschreven zijn en hij wordt hopeloos verliefd. Totdat de
plotselinge dood van Gaston een einde dreigt te maken aan de
briefwisseling.
Een ontroerend en schitterend geschreven, klein verhaal.
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Burendag vier je samen in de Blauwe Tram!
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buurt.
Dit jaar vieren we Burendag op zondag 24 september a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in het
nieuwe Wijksteunpunt voor Zandvoort centrum: De Blauwe Tram!
Het Wijksteunpunt houdt deze middag “open huis” voor alle buren van De Blauwe Tram
en de inwoners van het centrum van Zandvoort.
U krijgt informatie over alle activiteiten; u kunt een rondleiding krijgen en er staat een
wensboom met wenskaarten zodat u kunt aangeven waar u aan mee zou willen doen,
wat u zelf zou willen organiseren en wat u graag zou willen voor de toekomst van De
Blauwe Tram. Tevens zal er informatie zijn over het doen van divers vrijwilligerswerk in
de Blauwe Tram.
Deze zondag is er voor het eerst OOK Samen in de Blauwe Tram. Deze eerste keer is
voor iedereen gratis dus kom langs, schuif aan en doe met ons mee met een spelletje of
met de knutselactiviteit. Onze vrijwilligers ontvangen u met open armen.
U komt toch ook?
Locatie: De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort Centrum.
Meezing-middag bij OOK Samen
Woensdag 27 september om 14.00 uur wordt het een vrolijke boel bij
OOK Samen in De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort centrum!
Samen met Maaike Koper (zang) en Charles van den Heuvel (toetsen) zingen we samen,
onder het genot van een kopje koffie en een lekkernij, de welbekende meezingers.
Iedereen die van zingen èn gezelligheid houdt kan meedoen. Luidkeels meezingen,
zachtjes neuriën, of playbacken: alles mag! Vanaf 14.00 uur en voor € 2,50 p.p.
(incl. een kopje koffie en wat lekkers) bent u van harte welkom om aan te schuiven bij
deze meezing-middag! We zingen tot ongeveer 15.30 uur en daarna gaan we zingend
naar huis.
Kom dus langs en zing met ons mee: aanmelden kan bij de balie van Pluspunt,
Flemingstraat 55, 023-574 03 30.
Ouwe Klare!
Dinsdag 19 september a.s. van 14.00 – 16.00 uur treedt entertainer Willem de Vrind op
bij OOK Samen. Met zijn show “Ouwe Klare!” neemt hij u mee door de jaren 50 van de
liedjesgeschiedenis. Hij zingt gouwe ouwe toppers van o.a.
Rob de Nijs, Cliff Richard, Willeke Alberti en Guus Meeuwis en
ook de ROCK en ROLL jaren komen aan de beurt, meezingen
mag! Daarnaast is er een leuke muziek quiz waarbij uw
kennis wordt getest. Dus heeft u zin in een gezellige middag
vol entertainment en muziek? Kom dan langs en doe mee!
Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55, Zandvoort Noord.
Aanmelden vooraf is prettig en kan bij de balie van Pluspunt:
023 574 03 30. Meer informatie is te krijgen bij Jolanda Meier
via ditzelfde nummer.
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