Nieuwsbrief
November 2017

Beste leden,
Als ik dit voorwoord schrijf, lees 16 oktober, zit ik zonnebadend buiten en
geniet van deze dag. Zo ook met meer dan 200 leden van de Seniorendagen,
die op 6 en 7 oktober jl. bij de High Tea waren. (verslag zie pagina 7)
Met vele handen is de High Tea weer tot stand gekomen en naar ik hoorde van
de leden en de introducés, is het zeer geslaagd geweest en heeft het onze
vereniging ruim 20 nieuwe leden opgeleverd. Men had het buikje volgegeten,
wat thuis weer een maaltijd in de portemonnee scheelde.
Ook de dagtocht op 12 oktober jl. was een voltreffer. Wat al jaren niet gebeurd
was: we gingen met twee (2) bussen op stap (100 personen), hetgeen net
paste op de boot, voor een mooie vaartocht op de Linge.
Ook zijn onder andere de najaar- modeshow en het bezoek aan de schouwburg
inmiddels weer geweest.
Ik kan u tevens mededelen, dat er weer een 5-daagse busreis voor u wordt
samengesteld; de vooraankondiging staat in deze nieuwsbrief.(zie pagina 11)
Toch is niet alles het afgelopen jaar goed gegaan. Het is binnenkort (2 nov.)
weer Allerzielen en het afgelopen jaar zijn ons negentien leden ontvallen.
Ik breng hierbij mijn deelneming over aan de nabestaanden.
Een schaduwzijde, maar het hoort bij onze vereniging.
En dan nu op naar ons vijf jarig jubileum op zaterdag 25 november( let op: de
aanvangstijd van de vroege sessie is 10.00 uur i.p.v. 11.00 uur). Van 0 naar
meer dan 700 leden; wat ben ik ongelooflijk trots op hetgeen wij met z’n allen
in de afgelopen vijf jaar hebben bereikt.
Wij blijven gelukkig een sterke vereniging.
Zorg goed voor elkaar en veel plezier bij alle activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Gerard Kuijper
Voorzitter DSVZ
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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 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: 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, € 3,00 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 € 3,00 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 december 2017/ januari 2018 wordt bezorgd van vrijdag 24
november tot en met maandag 27 november 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.

Donderdag 2 november a.s. is het Allerzielen.
Allerzielen is het feest van alle zielen, de dag waarop de gestorvenen worden herdacht.
Sinds 2 november 2016 zijn de onderstaande leden ons ontvallen:
Mevrouw A. Paap – Paap, mevrouw J.H. Hangjas, de heer J.A.F. Dingarten,
de heer W.C. Bakker, mevrouw A.M. Keur, mevrouw J.C. Loos – de Jong,
mevrouw E.W.M. Blaauwhof – Sanders, de heer J.C. Mesman,
mevrouw M.Th. Sapellato – Schouten, mevrouw E.M.J.G. Hylarides – Drinkenburg,
mevrouw A. Zwemmer – Zwart, mevrouw G.L. Versteege – van Huffelen,
mevrouw A.S.M. Stokman – Schiebergen, mevrouw J.Ch. Naumann,
mevrouw M.P. Verweij, mevrouw E. Seders – van der Geer,
mevrouw J. Koper – Oosterloo, de heer T.J.P. Logmans, mevrouw M.C. Rouss.
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Verslag van de 6-daagse culturele busreis Bohemen/ Praag 28 aug. t/m 2 sept.
Voordat het gezelschap van 42 senioren in
Praag aankwam, bezocht men een kasteel
in de plaats Mĕlnik. Hoewel wij een ander
idee hebben bij een kasteel, deed de
ligging ervan wel recht aan deze
benaming. Hoog in het landschap op een
dominante plaats en een goed uitzicht
over rivieren en landerijen.
Wij verzamelden ons op de binnenplaats
bij een temperatuur van zo’n 30° Celsius.
Er kwam een alleraardigste dame, die ons
zou rondleiden met toelichting in de
Duitse taal. Soms te uitvoerig legde zij uit
welke de betekenis was van de vele
schilderijen, voorwerpen en meubels, die
in de vertrekken aanwezig waren.
Na afloop van de toer leidde zij ons naar de wijnkelder, die twee etages diep onder het
kasteel ligt. Binnen enkele minuten maakten wij een temperatuurdaling van zo’n 20
graden mee. Allen hebben dat doorstaan. De aangeboden witte wijn werd dankbaar naar
binnen geklokt; de rode werd wat minder gewaardeerd. Na dit oponthoud in de
wijnkelder was er gelegenheid voor een wandeling door de stad.
Kort na het middaguur verlieten wij Mĕlnik op weg naar het centrum van Praag, via een
wat omslachtige route (éénrichtingsverkeer) parkeerde onze chauffeur Gerrit de bus vóór
de ingang van het hotel! Een luid applaus kon Gerrit, zeer verdiend, incasseren.
Het was een hele drukte op woensdagmorgen 30 augustus in de hal van ons hotel.
Japanners kwamen binnen, Chinezen gingen weg en Spanjaarden wachtten op hun
stadsgids. Ik werd aangesproken door een mevrouw met de opmerking “ik hoor
Nederlands, bent u soms van de seniorenvereniging?” Zij was onze gids Janneke, die ons
vanmorgen door het oude deel
van Praag zou loodsen. Nou en
dat deed ze goed!
Precies om negen uur ging de
bus naar een kade langs de
rivier de Moldau; vervolgens
liep het gezelschap bij een snel
oplopende temperatuur over de
brug met engelen de stad in.
Het oude deel van Praag ligt in
de knieholte van de rivier de
Moldau en het eerste dat we
aandeden, was de oude Joodse
wijk “Josefov” met de
beroemde begraafplaats.
In de directe omgeving staat een gebouw met een bijzondere klok: het Joodse raadhuis
heeft een klok met Hebreeuwse letters, die in tegenovergestelde richting draait. De tijd
wordt aangegeven door twee handjes (yadjes). Bijzonder!
Verder dwaalden we door dit deel van Praag: langs bibliotheken, paleizen, kerken en
synagogen. En Janneke vertelde maar door. Met humoristische opmerkingen lardeerde zij
haar betoog, dat allen waardeerden en dat soms tot hilarische reacties leidde.
Na enkele uren bereikten wij een bijzonder monument n.l. de Kruittoren gebouwd in de
tweede helft van de vijftiende eeuw op resten van fortificaties uit de dertiende eeuw.
Dichtbij bevindt zich het Grand Hotel Europa, een gebouw in art nouveau stijl waar tafels
voor ons gereserveerd waren voor koffie met verrukkelijke bijlagen. Chapeau!
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Daarna gingen de senioren uit Zandvoort weer op
weg naar het Wenceslasplein in het centrum van
Praag. Ruim op tijd waren we bij de astronomische
klok om op één uur getuige te zijn van de processie
van de apostelen. De klok sloeg, de deurtjes gingen
open en de vier apostelen verschenen aan het volk.
De middag kon ieder naar eigen inzicht besteden.
Daarna wachtte ons een verrassing namelijk een
avondtour door de verlichte stad met Janneke als gids. Tijdens een kort oponthoud in de
buurt van de Praagse “Eiffeltoren” hadden wij een prachtig uitzicht over de verlichte stad.
Deze toren, die veel lijkt op het Parijse evenbeeld, is slechts zestig meter hoog en is daar
neergezet als symbool van een tentoonstelling in 1891.
De volgende dag zat het gezelschap om negen uur in de bus en nu ging de reis naar de
bovenstad met o.a. het kasteel van Praag, dat al meer dan duizend jaar een waardevol
symbool is van de republiek Tsjechië.
Tot het complex behoren de Sint Vitus-, de Wenceslas- en de Adalbert Kathedraal, enkele
paleizen, schitterend aangelegde tuinen en het gouden straatje. Vandaag geen Janneke
als gids, maar een dame, die het Nederlands met een sterk accent sprak, waardoor zij
soms moeilijk te volgen was. We zakten verder de heuvel af naar de rivier om via de
beroemde Karelsbrug weer in de binnenstad te komen. De Karelsbrug, in 1357 onder
Karel IV gebouwd, heeft zestien bogen en
erop staan dertig standbeelden. De afstand
van de ene oever naar de andere is
vijfhonderd meter.
Tegen vijf uur werd het gezelschap verwacht
aan boord van een salonboot voor een mooie
tocht van enkele uren over de Moldau. Een
warm en koud buffet vormde een aangename
onderbreking van ons verblijf. De stemming
kwam enigszins in hogere sferen toen een
Tsjechische dame de accordeon ging
bespelen. Na dit maritieme deel van de cultuurreis bracht de bus ons weer naar Jurys
Inn, waar wij voor de laatste keer in Praag van de nachtrust konden genieten.
Vrijdag 1 september markeerde het begin van de terugreis naar Nederland. Waren de
achter ons liggende dagen warm tot zeer warm, deze dag begon bewolkt gevolgd door
regen met een aanzienlijk lagere temperstuur.
Tegen de tijd dat wij in Karlovy Vary aankwamen, gingen de hemelsluizen open.
Het bezoek aan deze stad met twaalf geneeskrachtige bronnen viel geheel in het water.
Bij mooi weer is een wandeling langs een promenade waar de bronnen hun helend water
aan de bezoeker presenteren, een belevenis. De ene bron bevat ijzer, de ander zwavel of
magnesium. Zo kan men zelf kiezen wat helend is voor een kwaal.
Eind van de middag gingen wij op weg naar de plaats Oberwiesenthal, net over de grens
in Duitsland. De weg slingerde zich door het Ertsgebergte met dichte wouden en af en
toe een skilift, waaruit geconcludeerd kan worden dat dit een wintersportcentrum is.
Wij arriveerden bij hotel Am Fichtelberg dat het laatste en ook wel het grootste
onderkomen was dat ons op deze reis ten dienste stond.
De terugreis naar Nederland op de volgende dag had een aangename onderbreking in
Didam voor een warme maaltijd. Met de ondergaande zon op de voorruit van de bus
reden wij richting Zandvoort, waar wij om kwart voor tien in de Celsiusstraat
aankwamen.
De hotels in Duitsland en in Praag verschaften ons goede accommodatie met uitgebreide
ontbijtbuffetten. Onze chauffeur Gerrit was een goede vakman die, met name in de
drukke stad Praag, uitstekend werk verrichtte.
Tot slot veel dank aan Freny van onze vereniging die deze reis voorbereidde en ook de
nazorg had. Gehoord de reacties van de deelnemers was het een geslaagde reis.
Harry Visser.
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Verslag etentje Beach Club Tien 20 en 21 september jl.
Aan deze strandtent de eer om de deuren gastvrij open te
zetten voor het eerste etentje van het seizoen 2017-2018.
Dat was op woensdag 20 en donderdag 21 september jl..
Beide avonden (deze keer geen live muziek) voldeed het
drie gangen menu kompleet aan onze verwachtingen.
Het eten was heerlijk, de bediening voortreffelijk en de
sfeer, zoals altijd, heel gezellig. Kortom: een meer dan
geslaagd begin van het nieuwe seizoen.
Klaasje Armbrust
Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw E. Bolkestein, mevrouw J. Colin, mevrouw A.G. Effern – van Soolingen,
mevrouw A. Geerts – Heidebrink, mevrouw G. Geerts – Koster, mevrouw H.G. Ghijsen,
de heer W.A.B. Grooff, mevrouw M. de Haan, mevrouw W. Koene – Lazones,
mevrouw T. Kok, de heer K.J. Koper, mevrouw A.C. Kuijpers,
mevrouw C.M. Laarman – Visser, mevrouw P.A. Looman – van Pel,
mevrouw M.G.C. de Loor, mevrouw A. Maalcke, mevrouw Y.I. Paap, mevrouw W.J. Paap,
mevrouw W.C.A. Paap – Mendes, mevrouw D.M. Paap – Winter,
mevrouw H.M.E. van Petegem – Souisa, de heer S. Peterson, mevrouw R. Piller,
mevrouw L. Post, mevrouw M. Schaeffer – Sietsma, de heer E. Souisa,
mevrouw F.P.M. Steeman, mevrouw E. van der Steen, mevrouw E.J.B. Veldhuizen,
de heer P.J.M. Versteege, mevrouw M.A.H. Versteege – van Dijk, de heer J. Verweij,
mevrouw H. Verweij – Kooijman, mevrouw G.H. de Vries, mevrouw J.J. van Warmerdam
en mevrouw E. de Wid.
Deze leden heten wij van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Verslag DSVZ Seniorendagen 2.0 in De Krocht
Op 6 en 7 oktober jl. was het weer tijd voor twee dagen van het grote genieten.
Voor de 2e keer vierden wij met meer dan 200 leden samen de ouderendagen in
Zandvoort.

Voor leden én gasten, met een High Tea zoals een High Tea hoort te zijn.
Heel veel lekkers, zoet en hartig, het was er allemaal.

Uiteraard met hele lekkere theesoorten en als afsluiter een koffielikeurtje
én advocaatje met slagroom!

Voor meer foto’s kijk op www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
De High Tea werkgroep: Els, Olga & Ferko
Verslag van de High Tea
Graag wil ik de organisatie feliciteren met het daverende succes van de High Tea op
vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober jl. Theo Smit had zich weer uitgeleefd in de keuken;
vrijwilligers lieten hun handen weer wapperen. Het was super!
Klaasje Armbrust
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Verslag theater 13 oktober jl.
Vrijdag 13 oktober waren we met 27 leden van DSVZ bij de
theatervoorstelling
“ De Gouden Jaren van 1950 tot 1980” in de Schouwburg te
Velsen.
Cor Bakker en Danny Malando - kleinzoon van de bekende
Malando(Arie Maasland)- met zijn collega’s namen ons mee
terug in de tijd aan de hand van historische beelden uit het
Polygoon Journaal en de leukste/ mooiste liedjes uit deze
jaren; fantastisch gezongen o.a. door Rebecca Lobry.
Bij de toegift vroeg Cor iedereen op te staan en mee te
doen met de dans uit die tijd: de Jive. Er werd volop gehoor
gegeven aan dit verzoek en er is veel gelachen, gezongen
en mee bewogen. Herinneringen die nooit vervagen!
We hebben een nostalgische avond gehad, alleen hadden we meer bekende nummers
van “ Malando ” verwacht.
Een groepje bleef nog napraten onder het genot van een drankje, wat erg gezellig was
voor de 3 dames die moesten wachten op de Regio taxi.
De auto’s waren gehaald om de anderen weer veilig thuis te brengen. Mijn hartelijke
dank aan alle chauffeurs/chauffeuses; door hun medewerking konden veel leden mee.
Wies de Jong.
Collectieve Zorgverzekering voor Zandvoorters met een krappe beurs
In Zandvoort telt iedereen mee en wil de
gemeente dat iedereen mee kan doen. Maar
dat is niet vanzelfsprekend. Gezinnen,
jongeren, ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten, die rond moeten komen van
een minimuminkomen, kunnen daarom
gebruik maken van diverse regelingen. Als u
in aanmerking komt voor de ZandvoortPas of u heeft deze voor 2017 al ontvangen - dan is het deelnemen aan deze regeling een
eenvoudige zaak.
In 2018 biedt gemeente Zandvoort mensen met een minimuminkomen een nieuwe
collectieve zorgverzekering aan. De voordelen van deze verzekering zijn niet mis! Zo is
het volledig eigen risico meeverzekerd en voor mensen die gebruik maken van een
Wmo-voorziening is ook de eigen bijdrage meeverzekerd. Dit is niet alleen voordelig, het
scheelt ook administratieve handelingen; u hoeft deze kosten niet meer apart terug te
vragen via de gemeente. Behalve de basisverzekering kunt u ook voordelig kiezen voor
aanvullende pakketten. Heel prettig als u gebruik maakt van bijvoorbeeld fysiotherapie,
21 dagen vervangende mantelzorg, bijdragen in brillen en hoortoestellen.
Kortom, de zorgverzekering biedt senioren, die zorgkosten hebben, veel voordelen.
Veranderen van zorgverzekering voor het komende kalenderjaar (2018) moet u vóór 1
januari a.s. hebben geregeld. Vergelijk dus vanaf 13 november a.s. uw huidige
verzekering met de mogelijkheden van deze gemeentepolis online op
www.gezondverzekerd.nl en kijk of het specifieke aanbod van vergoedingen via
gemeente Zandvoort voordeliger voor u uitpakt.
Voordeelpas
De Centerparcs voordeelpas van € 15,95 per jaar heeft behalve het
zwemvoordeel nog diverse andere kortingmogelijkheden.
Zoals bij boeking op een van de Centerparcs parken kunt u uw
boekingskosten van € 29,50 terug krijgen. U kunt dit met uw
boekingsnummer in de hand gewoon hier in Zandvoort aan de
receptie op de Vondellaan 60 regelen.
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Museum: Hollandse Meesters uit de Hermitage. Donderdag 9 november 2017
Maar liefst 63 werken van 50 schilders zijn naar Amsterdam
gekomen. Een buitengewone tentoonstelling, die de
schilderijen voor het eerst in 350 jaar weer even “thuis”
brengt.
Museum Jaarkaart en de Bankgiroloterij Vip kaart zijn geldig
met een toeslag van € 10,00. Het entree is € 29,95.
We vertrekken donderdag 9 november om 09.04 met de trein
uit Zandvoort. In Amsterdam stappen we op tram lijn 9.
Uitstappen halte Waterlooplein. Schuin tegenover het
uitstappunt gaan we koffie drinken bij eetcafé De Blauwe
Brug. Hier gaan we weer proberen of we kunnen reserveren
voor de lunch.
Gaat u mee? Geef dan een berichtje aan Olga Poots op telefoonnummer 06 –44 92 03 38
of Jan Wassenaar op telefoonnummer 06 –46 07 57 30 of per e-mail: waszand@ziggo.nl
Jubileumbingo dinsdag 14 november 2017
Op dinsdag 14 november houden wij
de jubileumbingo in Theater De
Krocht. Wij beginnen om 13.30 uur!
De zaal gaat om 13.00 uur open. Er
zijn, zoals u gewend bent, twee
bingo rondes en aansluitend is er
een loterij. Vanwege ons 5 jarig
jubileum hebben wij extra mooie
prijzen ingekocht. U kunt zich vanaf
dinsdag 31 oktober tot en met
vrijdag 10 november aanmelden bij Olga Poots, bereikbaar
op telefoonnummer 023-574 97 89 (maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur), of per e-mail o.poots@kpnplanet.nl
Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan.
Uit eten 22 en 23 november
We gaan gezellig naar restaurant XL op het Kerkplein.
Waar:
Grand Café XL
Kerkplein 8, 2042 JH Zandvoort
Wanneer:
woensdag 22 november en
donderdag 23 november
Menu:
voorgerecht: Mediterraanse tomatensoep met
Parmezaanse kaas
Hoofdgerecht vlees: Gebakken varkenshaas
met gerookte aardappelpuree, met
geblancheerde bospeen en tijmjus of
In de pan gebakken zeebaars met Alkmaarse gort en romige verse prei en
antiboise
nagerecht: chocoladebrownie met ijs en karamelsaus
Prijs:
€ 15,= exclusief consumpties
Hoe laat:
u bent vanaf 17.00 uur welkom, het eten wordt om 18.00 uur geserveerd.
U kunt zich opgeven bij Jopie van Heumen op telefoonnummer 06 11 59 93 20 of per
e-mail jopievanheumenbrozius@live.nl of 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 uw plaats.
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Theater: cabaretgroep Op sterk water met Een magische kerst
Zaterdag 9 december 2017 hebben we 10 kaarten in optie kunnen
nemen voor “Een magische kerst” met de impro-cabaretgroep Op sterk
water in de Schouwburg te Velsen, Groeneweg 71, 1971 NS IJmuiden.
We worden door de cabaretgroep deze “Kerst” meegenomen langs de
meest herkenbare situaties in het “gezelligste” seizoen van het jaar. Met
vlijmscherpe humor, muzikale hoogstandjes, interactief decor en vooral:
virtuoze improvisatie.
De voorstelling begint om 20.15 uur; een theaterkaartje kost € 23,00
inclusief garderobe, drankje in de pauze en administratiekosten.
Bijkomende kosten: € 4,00 te betalen aan degene die rijdt.
U kunt zich tot zondag 5 november a.s. opgeven bij Wies de Jong, tel.
023 571 51 64 (antwoordapparaat staat aan) of via e-mail:
wiesdejong@casema.nl. Wilt u ook doorgeven als u vervoer nodig hebt?
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.
LAATSTE DAGTOCHT 14 DECEMBER 2017 MET BROUWERSTOURS NAAR
BENNEKOM EN SCHERPENZEEL
Nadat we zijn ingestapt, gaan we op weg naar Bennekom voor de koffie / thee met
gebak in het ,,Kijk- en luistermuseum” met een presentatie.
Als we hier alles hebben bekeken, gaan we op weg naar
Scherpenzeel ,, Partycentrum Boschzicht” voor een drankje met
een saucijzenbroodje. Daarna met een gids in de bus ,,De
Grebbelinie” route rijden. Na terug komst in het Party Centrum
kunnen we ons te goed doen aan een 5 gangen menu :
Kipcocktail met lichte kerriesaus, licht gebonden tomatensoep
gevolgd door kalkoenrollade met rode portsaus, diverse
aardappelgarnituur, diverse groenten, gemengde salade en appelcompote. Toe een
heerlijk kerstdessert en als afsluiting koffie met bonbon. Vegetarisch is altijd mogelijk:
geeft u dit dan door bij de aanmelding.
Eventuele te nuttigen drankjes buiten het hier boven genoemde zijn voor eigen rekening.
Opstappen : H.I.K 08:30 uur / Agathakerk 08:35 uur / N.S. Station 08:40 uur / Vomar
08:50 uur / Van Lennepweg t/o BP 08:55uur / Shell 09:00 uur daarna de Bodaan.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 49,50 per persoon. Te voldoen op rekeningnummer
NL 34 ABNA 0414 618 882 op naam van: Seniorenvereniging Zandvoort
Opgeven kan vanaf donderdag 2 november a.s. na 9.00 uur. Aanmeldingen voor die tijd
worden niet in behandeling genomen. De sluitingsdatum voor aanmelden en betalen is
vrijdag 1 december. Annuleren kan t/m woensdag 6 december. Daarna is de boeking
definitief en kan er geen geld worden terug gestort.
Aanmelden bij Tilly per mail: thpolsma@casema.nl; per tel: 023-571 62 65
of bij Freny : frenyvaneck@casema.nl; per tel: 023-537 12 49.
Ingeval het antwoordapparaat: duidelijk en rustig inspreken. Opgeven met naam, aantal
personen, telefoonnummer en opstapplaats. Als we u niet persoonlijk gesproken hebben,
krijgt u altijd een telefoontje of mailtje ter bevestiging terug. Heeft u gehoord dat het
akkoord is dat u mee kan, dan pas betalen.
Men moet zich zelfstandig, eventueel met rollator, kunnen verplaatsen en zelfstandig de
bus in en uit kunnen komen. Dit in verband met de treetjes in de bus. Graag één keer
opgeven, spreek goed af dat wanneer iemand anders u opgeeft dat u dit dan niet meer
doet. Het werkt voor ons erg verwarrend als u meerdere keren wordt opgegeven.
Aanmelden en afmelden en verdere vragen te allen tijde bij Freny of Tilly.
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VOORAANKONDIGING
Vijf daagse busreis naar het Duitse Knüllgebergte
Datum: maandag 14 t/m vrijdag 18 mei 2018
De dag na Moederdag zijn wij van plan te vertrekken vanuit Zandvoort met BTR reizen
naar het gezellige kuur- en vakwerkstadje Neukirchen in het lieflijke Duitse
Knüllgebergte. Dit Knüllgebergte is tussen Kassel en Fulda gelegen en staat bekend als
dé romantische omgeving van Noord Hessen in het hart van Duitsland.
Wij maken dagelijks uitstapjes en gaan deze week natuurlijk varen. Op dit moment is
BTR reizen druk bezig om alle puntjes op de i te zetten en kunnen wij u de definitieve
prijs nog niet melden, u kunt zich wel alvast aanmelden voor deze reis. Bij een deelname
van minimaal 35 personen gaat deze reis door maar let op: er is een beperkt aantal
eenpersoonskamers.
U kunt vanaf maandag 13 november aanmelden bij Gerard Kuijper op telefoonnummer
023-571 82 05 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur, of per e-mail
gerard.kuijper@hetnet.nl
Agenda:
Vanaf dinsdag 31 oktober

Opgeven voor Bingo

Vanaf donderdag 2
november
Dinsdag 7 november
Donderdag 9 november
Vanaf maandag 13
november
Dinsdag 14 november
22 en 23 november
Zaterdag 25 november

v.a. 9 uur opgeven dagtocht
Bennekom/ Scherpenzeel
13.30 uur Cinema Nostalgie
Museumbezoek Hermitage
Opgeven voor vijfdaagse
busreis Duitsland
Bingo
17.00 uur uit eten
10.00.-14.00 of 16.0020.00 uur 5-jaar jubileum
DSVZ
Museumbezoek Hermitage
Cabaret: Een magische
kerst van Op sterk water
Dagtocht Bennekom/
Scherpenzeel
Vijfdaagse busreis

Donderdag 9 november
Zaterdag 9 december
Donderdag 14 december
14 t/m 18 mei 2018
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Per mail of telefonisch bij
Olga
Per mail of telefonisch bij
Tilly of Freny
Circus Zandvoort
09.04 trein uit Zandvoort
Per mail of telefonisch bij
Gerard
Theater De Krocht
Grand Café XL
Theater De Krocht

09.04 trein uit Zandvoort
20.15 uur Schouwburg
Velsen
Diverse opstapplaatsen
Duitsland

Veel van onze leden maakt inmiddels gebruik van het incassoformulier voor het betalen
van de jaarlijkse contributie. Deze leden hoeven niets te doen, het bedrag voor de
contributie wordt bij deze leden automatisch van de rekening afgeschreven.
Een deel van onze leden betaalt de contributie door middel van een overschrijving via de
bank. Deze leden verzoeken wij de contributie voor 2018 (€ 25,=, € 20,= of € 15,=
per persoon) uiterlijk 31 december 2017 aan ons te betalen.
U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten
name van De Seniorenvereniging Zandvoort. In de omschrijving a.u.b. uw naam
vermelden.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Els Kuijper, telefoonnummer 023-5718205
(van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur).
Cinema Nostalgie presenteert: HAMPSTEAD
Op 7 november 2017 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor
HAMPSTEAD, met Diane Keaton & Brendan Gleeson.
De Amerikaanse weduwe Emily Walters (Diane Keaton)
woont aan de rand van Hampstead Heath, een groot park
in Londen. Na de dood van haar man lukt het maar niet
om haar leven op te pakken, ondanks de hulp van haar
zoon Philip (James Norton). Haar leven krijgt een
verrassende wending wanneer ze Donald (Brendan
Gleeson) ontmoet, een man die in het park Hampstead
Heath woont. Terwijl ze hem helpt in zijn strijd tegen de
projectontwikkelaars die hem het park uit willen werken,
maakt haar verdriet langzaam weer plaats voor liefde.
Hampstead is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en
laat op charmante en grappige wijze zien dat liefde kan
ontstaan op de meest onverwachte plekken. Het bewijst
voor eens en altijd dat leeftijd geen barrière hoeft te zijn
voor een tweede kans!
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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Elke vrijdag Mediaspreekuur in de Bibliotheek Zandvoort
Altijd al willen weten hoe een iPad, smartphone of ereader werkt? Bent u benieuwd wat Twitter, een
weblog of Facebook nu is? 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 boeken verlengd? 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, social media en internet. Ook buiten
de reguliere spreekuren kunt u met uw korte vragen bij de mediacoaches terecht.
Elke vrijdag | 11:00 – 13:00 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort
Woensdag 8 november inloopspreekuur van Visio in de Bibliotheek Zandvoort
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. Meer info: www.visio.org.
Woensdag 8 november | 14:00 – 16:00 uur | Gratis
de Bibliotheek Zandvoort
Boekentips
Marieke Woudstra
Een Portugese droom
Marjolein en Bart gaan hun droom achterna en kopen een
boerderij met een olijvenboomgaard in Portugal. Het is hard
werken maar het lukt ze daar een bestaan op te bouwen. Door de
bewoners van het dorp worden ze in de gemeenschap opgenomen
en raken bevriend. Ze zijn gelukkig en vinden dat ze er goed aan
hebben gedaan naar Portugal te verhuizen. Tot een
geheimzinnige man beweert dat hun landgoed van hem is.
Woudstra weet goed de rustige sfeer van het dorpje neer te
zetten. Na het lezen van dit boek is Portugal vast je volgende
vakantiebestemming.
Unni Lindell
Ik weet waar je woont
Inspecteur Marian Dahle wordt gevraagd zich in een cold case te
verdiepen. Vijftien jaar geleden verdween in Oslo de zes jaar
oude Thona. Dahle bijt zich vast in de oude zaak tot zich opeens
een nieuwe verdwijningzaak voordoet in dezelfde omgeving als
waar Thona verdween. Is dit toeval?
Weer een heerlijke Scandinavische thriller van Unni Lindell.
Spannend en verrassend.
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Kunstgeschiedenis: Dia Lezing Sint Nicolaas in Pluspunt
Arianne Deligianni studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam.
Vanuit haar passie vertelt zij graag over verschillende
onderwerpen uit de Kunstgeschiedenis. Aan de hand van
prachtige dia’s neemt zij u mee in de wereld van de Kunst.
Verschillende tijdperken, kunstenaars en schilderijen komen aan bod.
Op 5 december a.s. vieren wij in Nederland Sinterklaas. De manier waarop wij dat
tegenwoordig vieren, verschilt als je het vergelijkt met vroeger. Toch zijn er ook veel
overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan het schilderij van Jan Steen. In 2013 ontstond
er commotie over Zwarte Piet, maar dit gebeurde ook tijdens de Gouden Eeuw en ook
het schilderij van Jan Steen was redelijk omstreden. Omdat het feest te veel heidense en
paapse elementen zou bevatten, probeerden protestanten het Sint Nicolaasfeest af te
schaffen. Hoe is die heilige Sint-Nicolaas bij ons bekend geraakt? Hoelang wordt
Sinterklaas al gevierd en gebeurde dat op dezelfde manier als nu? Zijn Sinterklaas en de
Kerstman dezelfde persoon?
Tijdens deze lezing van Arianne Deligianni zal gekeken worden naar het Sint
Nicolaasfeest door de eeuwen heen, aan de hand van prachtige schilderijen en beelden.
Vrijdag 1 december 14:00 – 16:00 uur
€ 10,00 locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55
Weggooien kan altijd nog….
Vrijdagmiddag 24 november van 14.00 tot 16.00 uur is er weer “Herstel het Samen” bij
OOK Zandvoort, Flemingstraat 55. Er staan deze middag vrijwilligers klaar om, samen
met u, uw defecte spullen te repareren.
Wij leven in een wegwerpmaatschappij: steeds meer producten worden geproduceerd om
tijdelijk te worden gebruikt en vervolgens te worden weggegooid. Zij worden dus niet
onderhouden, gerepareerd of bewaard voor later gebruik. “Herstel het Samen” promoot
repareren als alternatief voor weggooien: door een product een tweede leven te geven,
spaart men niet alleen de uitgaven maar ook het milieu. Door samen te repareren blijft
reparatiekennis behouden en kan deze weer worden doorgegeven. Zo zijn deze
middagen niet alleen heel gezellig, maar ook heel waardevol en nuttig.
Heeft u ook kapotte voorwerpen in huis en vindt u weggooien zonde? Kom dan langs. De
reparatiediensten (voor allerhande kleine reparaties) worden gratis aangeboden, u
betaalt alleen voor eventuele materiaalkosten.
Voor meer informatie: Sandra Kluyskens telefoonnummer 023-574 03 30
of e-mail: s.kluyskens@pluspuntzandvoort.nl
Samen Poëzie lezen
Wijksteunpunt De Blauwe Tram organiseert, in samenwerking met de Bibliotheek Zuid
Kennemerland, elke twee maanden een Poëzie lezing.
De eerste bijeenkomst is donderdag 16 november van 14.00 tot 15.30 uur in de
bovenzaal van De Blauwe Tram. Indien u slecht ter been bent kunt u uiteraard met de
lift.
U kent vast wel de Martinus Nijhoffstraat, maar wist u dat hij prachtige poëzie
geschreven heeft? Kom langs en maak kennis met zijn werk! Theo Chin Sue leest deze
middag samen met u twee gedichten van Martinus Nijhoff en bespreekt de diepere
betekenis erachter. Deze poëzie middag is voor de beginnende én de ervaren lezer.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gedichten, die gelezen en besproken worden, op
papier.
Aanmelden vooraf is prettig maar niet noodzakelijk. Deze eerste bijeenkomst is gratis.
Daarna is er elke twee maanden een lezing; de kosten hiervoor zijn € 2,00 inclusief
koffie/thee. Meer informatie kunt u krijgen bij de balie van De Blauwe Tram en/of via
Hans Ruurda: H.Ruurda@pluspuntzandvoort.nl
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