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     Nieuwsbrief 
  

 December 2017/ 

 

Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

         Beste leden, 

 

Het is herfst. Ik kijk al meerdere dagen naar buiten en zie veel regen en 

donkere wolken. Je wordt er mistroostig van. Dat vraagt natuurlijk om wat 

leuks te doen en vooral omdat we (het is nu 21 november) toeleven naar ons 5 

jarig bestaan, dat we op zaterdag 25 november gaan vieren. Als voorproefje 

hebben we op dinsdag 14 november jongstleden een jubileumbingo gehouden. 

Zoals gewoonlijk weer in onze vertrouwde omgeving theater De Krocht.  

De vereniging had voor prachtige extra prijzen gezorgd. De bingoplankjes en 

de loten voor de loterij waren dan ook vlot aan de man of vrouw gebracht in de 

overvolle zaal. Het verliep allemaal zeer gemoedelijk en als extra is er voor 

gezorgd dat iedereen met een prijs naar huis ging. Dit werd  zeer gewaardeerd. 

 

Ja en dan het grote jubileumfeest. Deze moest in twee delen gevierd worden 

om zoveel mogelijk leden de kans te geven om aanwezig te kunnen zijn. 

Ik moet helaas voor deze nieuwsbrief mijn voorwoord al hebben geschreven, 

zodat ik nu nog niet weet hoe de feestdag is verlopen. 

Wat ik wel weet, is dat de evenementencommissie hard heeft gewerkt om deze 

dag feestelijk en goed te laten verlopen. 

          Ik zal hierop terugkomen in de nieuwsbrief van februari 2018. 

 

Wie jarig is trakteert, daarom krijgt ieder lid van ons bij deze nieuwsbrief een 

mooie agenda met pen omdat wij 5 jaar bestaan.  

 

Ik wens alle leden van onze jubilerende vereniging DSVZ en hun familie een 

warme feestelijke decembermaand toe in goede gezondheid en natuurlijk ook 

al het goede voor het nieuwe jaar 2018. 

Ik hoop u de hand te schudden tijdens onze nieuwjaarsreceptie op donderdag  

4 januari 2018. 

 

         Veel leesplezier! 

 

         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, € 2,- 

  per keer. Voor informatie: Ton van Waarde 06 – 44 74 06 53 

 

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 

 

   Leesgroep 

     Eens in de 6 weken komt de leesgroep in het Rode Kruis gebouw. 

    De huidige leesgroep heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. 

    Heeft u interesse om een nieuwe leesgroep op te starten? Neem dan 

    contact op met Gerard Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05.  

    Hij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 11.00 uur.                         

Bridgen gestopt. 

Helaas is de wekelijkse activiteit bridgen in de Open Golf op maandagmiddag per 

1 november 2017 gestopt. Er zijn meerdere redenen dat het bridgen niet verder door 

DSVZ georganiseerd zal worden en/of op een andere locatie zal plaatsvinden. 

 

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 februari 2018 wordt bezorgd tussen vrijdag 26 januari tot en met 

maandag 29 januari a.s. 

 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:tonvanwaarde@casema.nl
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=&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
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
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Bestuur Adres in Zandvoort Telefoon E-mail 

Gerard Kuijper 

Voorzitter 

Dr. Schaepmanstr. 4 023-5718205 gerard.kuijper@hetnet.nl 

Olga Poots 

Vicevoorzitter / 2e 

penningmeester 

Dr. J.G. Mezgerstr. 118 023-5749789 o.poots@kpnplanet.nl 

Ton van Waarde 

Secretaris  

Staringstraat 1 06-44740653 tonvanwaarde@casema.nl 

Jan Wassenaar 

Penningmeester 

Emmaweg 12 023-5712861 waszand@ziggo.nl 

Ferko van Ancum 

Algemeen 

bestuurslid 

De Ruyterstraat 48 023–5715268 vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuurslid en 

ledenadministratie 

Dr. Schaepmanstr. 4  023-5718205 els.kuijper@hotmail.com 

Mieke Kluitenburg 

Algemeen 

bestuurslid 

Witte Veld 64 023-5372694 renemieke@live.nl 

Lies Beelen 

Bestuursassistent 

Poststraat 8 023–5732707 lies.beelen@gmail.com 

Yvonne Janse 

Bestuursassistent 

Houtvaartkade 3 

Aerdenhout 

023–5242081 yvonnejanse@icloud.com 

 

Op donderdag 2 november j.l. was het Allerzielen.  

Allerzielen is het feest van alle zielen, de dag waarop de gestorvenen worden herdacht. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij hier aandacht aan besteed en hebben wij op 2 

november stil gestaan bij de ons ontvallen leden. Helaas zijn niet alle namen vermeld, 

wij betreuren dit. Hierbij vindt u een aanvulling op de vorige nieuwsbrief. 

De heer H. Bartling, de heer W.A. Verheijen, mevrouw K. Pilippes – Keesje, 

mevrouw A.E. van Soolingen – v.d. Geer, de heer G.P. Nales,  

mevrouw T. van Ede – Veenstra, de heer B. Pasman, mevrouw I.M. Koper – Castien. 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.  

Mevrouw F.E.M. van Houten, mevrouw N.E. de Nie–van Spingelen en 

Mevrouw E.J. Visser. Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:renemieke@live.nl
mailto:lies.beelen@gmail
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Als de lichtjes branden gaan… 

……………….is het niet 

vanzelfsprekend voor iedereen 

feest. Juist met de 

“feestdagen” van december 

komt het gemis van dierbaren 

en familieleden hard aan. 

Steun elkaar 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 wat te vieren heeft. 

Kom op, breng een bezoekje, pak de telefoon en maak een praatje of stuur een (kerst) 

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

Agenda: 

 

Dinsdag 5 december 13.30 uur Cinema Nostalgie Circus Zandvoort 

Zaterdag 9 december Cabaret: Een magische 

kerst van Op sterk water 

20.15 uur Schouwburg 

Velsen 

Donderdag 14 december Dagtocht Bennekom/ 

Scherpenzeel 

Diverse opstapplaatsen 

20 en 21 december 17.00 uur uit eten Rabbel 

Donderdag 4 januari 14.30-16.00 uur 

nieuwjaarsreceptie DSVZ 

Theater De Krocht 

 

Vrijdag 5 januari 19.30 uur Gezamenlijke 

nieuwjaarsreceptie 

Wordt vermeld in de 

Zandvoortse Courant 

Dinsdag 9 januari 13.30 uur Cinema Nostalgie Circus Zandvoort 

Donderdag 11 januari Rembrandthuis en 

Tassenmuseum 

09.36 uur trein uit 

Zandvoort 

24 en 25 januari 17.00 uur uit eten De drie aapjes 

14 t/m 18 mei 2018 Vijfdaagse busreis Duitsland 

 

 
 

Noteer in uw agenda: 

 

De nieuwjaarsreceptie van onze vereniging vindt plaats op donderdag 4 januari tussen 

14.30 en 16.00 uur in theater De Krocht. Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen met 

u het glas heffen op het nieuwe jaar. Tot dan ! 



5 

 

Verslag dagtocht Buffetreis op de Linge 12 oktober 2017 

Voor een dagtocht van de seniorenvereniging wordt de belangstelling 

steeds groter. De laatste maanden moesten steeds meer leden 

worden teleurgesteld, want het aantal deelnemers wordt bepaald 

door het aantal stoelen in de bus. “Dan laten we voor de tocht naar de Linge twee bussen 

rijden.” Misschien was het wat overmoedig van Freny en Tilly; echter zonder moeite 

kwamen de bussen vol. Er gingen 99 leden op die donderdag op weg naar Beesd om bij 

Landgoed “Marienwaerdt” uitgebreid te genieten van de koffie met gebak.  

De landgoedwinkel werd druk bezocht en velen namen een aandenken mee naar huis. 

Onze chauffeur wilde ons vervolgens wat meer laten zien van de plaats Beesd, een 

middelgrote Betuwe gemeente met kleinschalige bebouwing. Dat hij hier door vastliep in 

de smalle straatjes had hij waarschijnlijk niet gedacht, maar met kundig draaien en heen 

en weer steken bracht hij de bus weer op ruimere straten. Naar Leerdam was toen nog 

een kort stukje en de “Parel van de Linge” lag met draaiende motor al op ons te wachten. 

Het is een fraai schip met een ruime salon en grote ramen, waardoor een ieder ruim zicht 

had op de oevers. Bij Asperen passeerden 

we een dubbele keersluis, die tezamen met 

Fort Asperen een deel vormde van de 

Hollandse Waterlinie. In geval van oorlog 

kon deze laatste onderwater worden gezet, 

waardoor de vijand in ernstige mate 

gehinderd werd in zijn opmars bij de 

verovering van Holland. Uitvindingen en 

technische ontwikkelingen, die o.a. door 

onze landgenoot Anthonie Fokker in de 

praktijk werden toegepast, brachten ons 

vliegtuigen in diverse afmetingen. Een 

waterlinie werd toen tot een historisch feit 

gereduceerd. De stem door de luidspreker 

die ons op de hoogte hield van bijzonderheden op de oevers, vertelde ons dat er 7 

keersluizen op de wereld zijn. Maar slechts één dubbele en deze ligt bij Asperen in de 

rivier de Linge en die zijn wij gepasseerd. Tevens vormt deze sluis op het water de grens 

tussen de provincies Zuid Holland en Gelderland. Bijna op deze grens werden wij verrast 

met een drankje, dat ons aangeboden werd door Marina en Jan Wassenaar die samen 

150 jaar waren geworden. Goede wensen vergezellen hen voor de toekomst. Nu werd 

het tijd voor het warm en koud buffet. Waar eerst de dansvloer was, verrees uit de grond 

een fraai aangeklede tafel, die van vele heerlijkheden was voorzien. Hans Klok,  

de illusionist, kon het nauwelijks verbeteren. Bij de Put van Asperen, een zand put in de 

rivier van zo´n dertig meter diep, keert het schip voor de 

terugreis en kregen wij zicht op de scheve toren van 

Acquoy. Deze toren zakte in het verleden zo erg uit het lood 

dat hij de ernaast staande kerk meenam en die uiteindelijk 

moest worden afgebroken. Ook passeerden wij de dode arm 

van de Linge waar de Kalmoes groeit. Dit wordt gebruikt bij 

de bereiding van de Friese drank Berenburger. Intussen liep 

het keukenpersoneel met nieuwe voorraden voor het buffet 

zodat niemand tekort zou komen. Na aankomst in Leerdam 

had men de gelegenheid om de benen te strekken en het 

plaatsje te bekijken. Daarna volgde een rit langs de Vecht 

met de prachtige theepriёlen, die behoren bij de evenzo 

mooie villa´s en kasteeltjes. Deze herinneren ons aan onze 

Gouden Eeuw. Tegen de avond kwamen we weer aan in 

Zandvoort. De dames Freny en Tilly kunnen met voldoening 

terug kijken op een zeer geslaagde dagtocht met twee 

bussen.  

Harry Visser 
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Verslag modeshow 19 oktober jl in de Krocht 

 

Het zit er weer op. De kledingshow met de herfst- en wintermode van 2017/2018 is 

achter de rug. Jorg en Nelly hadden hun grote bus, propvol met kleding, bij de Krocht 

uitgeladen. 

Meteen al bij de binnenkomst vielen de vele (30 in totaal) pasrompen op. Zeer smaakvol 

en gezellig aangekleed door de kundige handen van Nelly. Dat is erg prettig, zodat men 

meteen kan zien hoe het een en ander staat en hoe het te combineren valt. Dat is toch 

anders dan wanneer de kleding op hangers in de rekken hangt. 

Het was gezellig druk; hoewel 14 dames, die zich wel hadden aangemeld, niet waren 

komen opdagen. Er waren ook dames, die zich keurig telefonisch of per mail hadden 

afgemeld (zoals het hoort). 

Om klokslag half 3 werd de show 

geopend en stelde Jorg onze 

modellen voor aan het publiek. 

Het was duidelijk zichtbaar dat 

de dames er zin in hadden. Met 

enthousiasme werden de meest 

uiteenlopende kledingstukken 

voor het voetlicht gebracht. 

Er waren maar liefst 12 

mannequins. Te weten: Tiny, 

Tineke, Ans, Ansje, Marjan, 

Marjon, Ria, Nelleke, Jopie, 

Marga en Dinie. Helaas moest 

Anneke verstek laten gaan. 

Tussen de tweede en derde 

ronde was de verloting. Onze 

voorzitter was net op tijd binnen 

om de trekking van de gratis 

gekregen loten te verrichten. Hierna volgde de derde en laatste ronde van de modeshow. 

Alle mannequins kregen als waardering voor hun inzet een bloemetje, zoals ieder jaar 

gratis geleverd door Bloemenhuis Bluijs uit Zandvoort Noord. Onder luid applaus namen 

de modellen met hun bloemetje afscheid van de “catwalk”. 

De show werd afgesloten met een dankwoord. In de eerste plaats natuurlijk aan de 

mannequins. Els Kuijper werd bedankt voor haar niet onbelangrijke medewerking.  

Freny Kirindongo zat bij de ingang om de loten uit de delen en de namenlijst te 

controleren. Ook zij werd bedankt. Rob Dolderman kreeg een attentie voor zijn muzikale 

omlijsting en Bloemenhuis Bluijs uit Noord werd bedankt voor de sponsoring van de 

boeketjes. Het applaus van de aanwezigen voor deze geste was zeker op zijn plaats. 

Graag wil ik nog even uitleg geven over de werkzaamheden, die vooraf gaan aan een 

show. De modellen komen tussen half 11 en 11 uur binnen. Dan mogen zij zelf de 

kleding, die zij willen showen, uitzoeken. Nelly helpt daar zeer deskundig bij. 

Er zijn drie rondes. Dus er moeten 3x12 is 36 allemaal verschillende kledingsetjes 

geselecteerd worden. Dat is bepaald geen eenvoudige opgave. Dan moet van elke 

mannequin de kleding op volgorde worden gehangen. De kleedruimte, die de dames 

hebben, is bepaald niet riant te noemen. Maar alles loopt in prima harmonie. Dat is een 

groot compliment aan het adres van de dames waard. 

Daarna schuiven wij met z’n allen aan voor een gezamenlijke lunch (17 man). Tijdens het 

versterken van de inwendige mens is de sfeer heel ontspannen. Alle kleding hangt klaar. 

Er is nog tijd genoeg om even van het prachtige weer te genieten. Het leek wel voorjaar 

in plaats van herfst. 

Nu bent u even een beetje op de hoogte van wat er allemaal aan de show vooraf gaat. 

De voorjaars- en zomermodeshow zal ergens in april 2018 plaats vinden. Dat leest u dan 

wel in de nieuwsbrief van maart 2018. 

Klaasje Armbrust 
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Verslag etentje Amasing Asia 18 en 19 okt jl.  

Op 18 en 19 oktober jl. waren wij bij meneer Simon te gast. Deze 

keer met een totaal andere tafelschikking dan we gewend waren. 

Er stonden 2 ronde tafels, lange tafels in de breedte in plaats van 

in de lengte. Keurig gedekte tafels, glad gestreken tafellakens en 

servetten. Dat heeft toch wel iets. 

Het eten smaakt ook prima als je aan een houten tafel zit met 

papieren place mats en een papieren servetje, maar dit heeft toch 

een andere uitstraling.  

Ook de vloerbedekking en de stoelen dragen aan deze uitstraling bij. Die kan en mag je 

ook niet vergelijken met de entourage van een strandtent. Maar nogmaals, dat heeft 

niets te maken met de kwaliteit van het eten. 

Toen het buffet werd geopend, kon een ieder een warm bord uit de bordenwarmer 

pakken en dit vol laten scheppen met de lekkerste gerechten. Het buffet was bemand 

zodat het opscheppen vlot verliep. Jopie en Ans hebben zich hiermee ook verdienstelijk 

gemaakt. Iedereen kon zoveel eten als hij/ zij wilde. Alles smaakte voortreffelijk. 

Het toetje bestond uit: gebakken banaan met ijs en slagroom. Al met al weer een zeer 

geslaagd etentje. 

Elk restaurant, waar we komen, is totaal verschillend qua inrichting en uitstraling.  

Dat maakt het evenement juist spannend. Wij verheugen ons al weer op het volgende 

“eetfestijn”. 

Klaasje Armbrust 

 

Donkere dagen 

 

Aan het eind van het jaar worden de avonden weer langer en is het vroeger donker. En 

dat kan u een onbehaaglijk gevoel geven. Is het in het donker wel veilig op straat? Kan 

ik ’s avonds de deur opendoen als er aangebeld wordt? En is de kans op inbraak niet 

groot? 

Uit cijfers blijkt niet dat het in de winter ’s avonds onveiliger is op straat. U kunt dus 

gerust een ommetje maken. De kans op inbraak is wel iets groter, vooral met de 

feestdagen als veel mensen bij familie of vrienden zijn. 

 

Inbraakpreventie 

 

Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen, 

maar u kunt zelf het risico op inbraak sterk 

beperken door eenvoudige maatregelen te 

treffen. Inbraakpreventie geeft een gerust 

gevoel én zorgt voor  minder risico op een 

inbraak. 

Vermeld niet op Twitter of Facebook dat u 

een aantal dagen weg bent. 

Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk 

op ramen, (garage) deuren en eventuele 

lichtkoepels. 

Beveilig ook de bovenverdieping , als iemand 

gemakkelijk naar boven kan klimmen via een uitbouw of schutting. 

Gebruik een of meerdere tijdschakelaars voor een paar lampen in huis. Laat lampen op 

verschillende tijden aan en uit gaan. Zo lijkt het alsof er altijd iemand thuis is. 

Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet wc-raampjes of ramen en deuren 

van een garage. Draai de deur op (nacht) slot als u het huis verlaat. 

Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Dit maakt het gemakkelijker om 

in te breken. Laat waardevolle spullen niet in het zicht liggen. 
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5 jaar DSVZ in vogelvlucht 

 

In de loop van 2012 was het idee om een eigen seniorenvereniging 

op te richten. Na een aantal vergaderingen kreeg dit idee steeds 

meer vorm en dat resulteerde in de toen nog geheime oprichting op  

22 november 2012. 

Na veel voorwerk hebben wij ons rond 1 januari 2013 gepresenteerd  

in Zandvoort. Wij hoopten op 250 leden binnen één jaar. 

Na een meer dan voortvarende start werd op 29 november 2012 ons  

300ste  lid geregistreerd. Onze toenmalige voorzitter Fred Kroonsberg is 

samen met ledenadministrateur Els Kuijper met een bloemetje op bezoek 

gegaan. Zo ook bij ons 400ste  lid op 5 maart 2013en bij ons 500ste  lid op 

26 september 2013. Ons 600ste  lid hebben wij op 24 november 2014 

samen met Sinterklaas verwelkomd en op 14 november 2016 hebben wij 

ons 700ste  lid verwelkomd. Op naar ons 800ste  lid. 

 

 

Op 29 november 2013 hebben wij uitgebreid ons één 

jarig bestaan gevierd in De Krocht. 

De Zandvoortse Courant en de Heemsteedse courant 

hebben hier uitgebreid een verslag van gemaakt. 

Sinterklaas en de Kerstman zijn ook lid geworden van 

onze vereniging.  

 

 

 

We zijn niet alleen een gezelligheidsvereniging. In de afgelopen jaren zijn er informatie 

bijeenkomsten geweest. Wij hebben o.a. in 2013 twee leerzame bijeenkomsten 

gehouden waarbij een notaris aanwezig was en wij hebben in september 2014 een 

bijeenkomst gehouden over de veranderingen binnen de WMO/AWBZ, een leerzame 

middag waarbij wethouder Bluijs vragen heeft beantwoord. Vorig jaar zijn wij op bezoek 

geweest bij de Brandweer en ook dit was een leerzame bijeenkomst. 

 

Wij organiseren vanaf ons begin meerdere keren per jaar dagtochten. Eén keer per jaar 

wordt er een vijf daagse vakantie georganiseerd. Sinds oktober 2013 is daar de 

meerdaagse cultuurreis bijgekomen. De eerste cultuurreis die werd georganiseerd was 

drie dagen naar Parijs. 

 

Gedurende de jaren zijn er vele bingo’s en feestmiddagen georganiseerd zelfs op het 

strand, inmiddels zijn ook de High Tea’s en de themamiddagen niet meer weg te denken. 

We hebben de wekelijkse activiteiten zoals onder andere, het klaverjassen, Nordic 

Walking, zwemmen, wandelen en biljarten. Gedurende het jaar gaan we fietsen,  

1 x per maand uit eten en wij bezoeken musea of steden.  

 

Het bestuur is van 5 naar 7 bestuursleden met 2 bestuursassistentes gegaan en er zijn 

inmiddels 65 vrijwilligers. 

 

Kortom we zijn al 5 jaar een bloeiende vereniging in Zandvoort ! 
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Uit eten 20 en 21 december 

Deze keer gezellig in kerstsfeer.  

 

Waar:  Rabbel 

  Kerkplein 7, 2042 JH Zandvoort  

Wanneer: woensdag 20 december en 

  donderdag 21 december  

Menu:  voorgerecht: Hors d’oeuvre van vlees en vis  

hoofdgerecht: Kabeljauwhaas of 

varkenshaas medaillons. 

Alles geserveerd met Pommes Duchesse of aardappelkroketjes, 

stoofpeertje, salade en seizoensgroenten. 

  nagerecht: surprise. 

Prijs:  € 15,00 exclusief consumpties. 

Hoe laat: u bent vanaf 17.00 uur welkom. 

 

Voor dit kerstdiner werkt Rabbel samen met Vishandel Guijt van het Raadhuisplein.  

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 

 

 

Bezoek Museum Het Rembrandthuis en het Tassenmuseum in Amsterdam op  

donderdag 11 januari 2018 

 

 
 

In beide musea zijn we in het verleden al eens geweest, maar het verzoek was deze 

musea nogmaals te bezoeken. 

In het Rembrandthuis is een tentoonstelling over twee leerlingen van Rembrandt nl. 

Ferdinand Bol en Govert Flinck. 

Het museum is deels gevestigd in het 17e eeuwse woonhuis van Rembrandt. De nieuwe 

museum vleugel beschikt over een lift. De entree is € 13,00, museumkaart gratis. 

We vertrekken uit Zandvoort met de trein van 09.36. In Amsterdam nemen we tram lijn 

9  halte Waterlooplein en lopen naar Joden Breestraat 4 waar het museum is gevestigd.  

In de middag staat het Tassenmuseum op de Herengracht 573 op het programma.  

Met de tram lijn 9 is het halte Rembrandtplein. Maar het is ook makkelijk te belopen. 

Het Tassenmuseum beschikt over 5000 tassen en tasjes en is in een schitterend grachten 

pand gevestigd. De entree is € 12,50, museumkaart gratis. 

Graag even een berichtje wanneer u mee gaat naar Olga Poots 023 574 97 89 

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

Bij sneeuw of ijzel vervalt het museumbezoek. 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
mailto:waszand@ziggo.nl
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Uit eten 24 en 25 januari 

We gaan weer gezellig samen eten.  

Waar:  De drie aapjes(t.o. Bluijs Bloemen) 

  Haltestraat 58, 2042 LP Zandvoort  

Wanneer: woensdag 24 januari en 

  donderdag 25 januari  

Menu:  voorgerecht: Moeders verse tomaten- of uiensoep 

hoofdgerecht: Crispy chicken met frites en salade 

of Zalmfilet op de huid gebakken met pasta en 

groenten. 

  nagerecht: koffie of thee. 

Prijs:  € 15,00 exclusief consumpties. 

Hoe laat: u bent vanaf 17.00 uur welkom.  

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 

 

 

Vijf daagse busvakantie naar het Duitse Knüllgebergte 

Maandag 14 t/m vrijdag 18 mei 2018 

 

Op maandag 14 mei 2018 vertrekken wij vanuit Zandvoort met 

BTR Reizen naar het gezellige kuur- en vakwerkstadje Neukirchen 

in het Duitse Knüllgebergte. Wij verblijven in Landhotel 

Combecher ***. Dit is een gastvrij familiehotel met 40 kamers, 

gelegen in het gezellige stadje Neukirchen. Het hotel is typisch 

Duits ingericht met een sfeervol stamhaus met een nieuwe hotelvleugel met moderne 

kamers, een sfeervol restaurant met terras en tuin. De kamers zijn keurig ingericht en 

voorzien van douche, toilet, telefoon, tv en gratis internet. De kamers zijn gelijkvloers en 

per lift bereikbaar. Verder heeft Hotel 

Combecher een sfeervol restaurant met 

open haard, hotelbar, kegelbanen, tuin 

met barbecue en privé parkeerplaats. 

Op deze eerste dag maken wij 

onderweg een stop in het historische 

Duitse stadje Soest. Wij maken 

natuurlijk iedere dag uitstapjes, zo 

gaan wij varen op de Edersee, gaan 

wij de hoogste berg de Wasserkuppe 

en de barokstad Fulda bezoeken, 

gaan wij naar het bekende stadje 

Attendorn en maken wij een tocht met 

een verrassend vervoermiddel. 

 

De prijs voor deze reis is bij minimaal 35 personen € 385,00 per persoon op basis van 

een tweepersoonskamer, exclusief een eventuele reis- en annuleringsverzekering. 

Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 50,00 per persoon. 

Een reisverzekering kost onder voorbehoud ca. € 8,25 per persoon voor 5 dagen.  

Een annuleringsverzekering kost onder voorbehoud op basis van een tweepersoonskamer 

€ 24,70 per persoon, op basis van een eenpersoonskamer € 27,95 per persoon.  

Hierop komt een toeslag van 21 % assurantiebelasting.  

Bijkomende administratie kosten € 5,00 per persoon. De financiële afwikkeling van uw 

reis wordt verzorgd door BTR Reizen. 

 

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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De prijs is inclusief: 

~ vervoer per luxe touringcar met ervaren chauffeur/ reisleider 

~ 4 x overnachting in Landhotel Combecher op basis van half pension (ontbijt & diner) 

~ alle excursies 

~ gezellige avond in het hotel met live muziek 

~ kegelavond in het hotel met kleine prijsjes 

~ afscheidsdiner op vrijdagavond 

 

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

van een wandelstok of een rollator. Wij verwachten daarentegen wel een zekere mate 

van zelfstandigheid. 

 

 

Deze reis gaat door als er op 1 februari aanstaande 35 aanmeldingen zijn ! 

Wacht niet te lang; na de vooraankondiging in onze vorige nieuwsbrief zijn er al 25 

aanmeldingen. Aanmelden kan 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 

 

 

 

 

 

mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
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Cinema Nostalgie presenteert: VICTORIA AND ABDUL  

 

Op 5 december 2017 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor 

Victoria and Abdul met Judi Dench & Ali Fazal. 
  

Victoria & Abdul vertelt het waargebeurde verhaal van de 

buitengewone vriendschap tussen Koningin Victoria (Judi Dench) 

en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. 

 

Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken 

aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, 

blijkt er een klik te zijn tussen hen beiden. Terwijl Koningin 

Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die 

haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band 

tussen de twee hechter. De mensen om hen heen proberen allen 

deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds 

sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen 

bekijken. Gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True 

Story of the Queen’s Closest Confidant van Shrabani Basu. 

 

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. 

 

Cinema Nostalgie presenteert: Oude Liefde  

  

Op 9 januari 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer 

haar deuren voor Oude Liefde met Beppie Melissen & Gene 

Bervoets. 
  

Twee gescheiden zestigers zien elkaar voor het eerst na vele 

jaren als hun 40-jarige zoon plotseling komt te overlijden. In de 

maanden die volgen zoeken ze troost bij elkaar en laait hun oude 

liefde weer op. Ze genieten van een onschuldige affaire, die ze 

geheim proberen te houden voor hun familie. Dat blijkt echter 

ingewikkelder te zijn dan bedacht. Net als het wegdrukken van 

onverwerkte problemen van vroeger. Voordat ze het weten raken 

zij net als hun families verstrikt in de gevolgen van deze grote 

liefde. 

  

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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Boekentips 

 

Jessica Shattuck: De vrouwen van Lingenfels 

 

Als in 1945 het Duitse Rijk valt keert Marianne von Lingenfels terug 

naar het slot in Beieren waar ze voor de oorlog werkte als 

gastvrouw voor de high society. Tijdens de oorlog is Marianne haar 

man verloren die actief was als verzetsheld. Vanuit het slot 

probeert ze de belofte, die ze gedaan heeft aan haar man, na te 

komen. Hij heeft Marianne gevraagd de vrouwen van zijn eveneens 

overleden medestrijders op te sporen en te verzorgen. Het lukt 

haar twee vrouwen te vinden. Maar wie zijn die vrouwen eigenlijk? 

Een mooi en ontroerend boek. 

 

 

 

 

Corina Bomann: Het klaprozenjaar 

 

Als de zwangere Nicole te horen krijgt dat haar ongeboren kind een 

erfelijke hartafwijking heeft, wil ze weten waar de afwijking 

vandaan komt. Vermoedelijk komt het van haar vader, die ze nooit 

gekend heeft. Haar moeder, de Duitse Marianne, vertelt Nicole over 

de Franse man op wie ze in de jaren na de Tweede Wereldoorlog 

verliefd werd. Maar de onrustige tijden waarin Duitsland en 

Frankrijk nog niet erg vriendschappelijk waren, dreef ze langzaam 

maar zeker uit elkaar. Nog elke dag mist ze haar grote liefde. 

Onder de indruk van het verhaal van haar moeder gaat Nicole op 

zoek naar haar vader. 

 

 

 

 

Lori Nelson Spielman: Hou me vast 

 

Na de dood van haar zus zoekt Annie troost bij haar moeder Erika. 

Maar Erika kan zelf niet goed met het verlies van haar dochter 

omgaan en vlucht in haar werk. Hiermee houdt ze Annie op een 

afstand. Teleurgesteld en verdrietig vertrekt Annie naar Parijs en 

laat geen adres achter. Uit angst haar tweede dochter ook te 

verliezen zet Erika alles op alles om Annie terug te krijgen.  

Een mooi verhaal met mooie en sympathieke personages. 

 

 

 

 

Mediaspreekuur  

Altijd al willen weten hoe een iPad, smartphone of          

e-reader werkt? Bent u benieuwd wat Twitter, een weblog 

of Facebook is? Hoe u zoekt op het internet en weet dat 

de informatie, die u gevonden heeft betrouwbaar is? Hoe u 

zoekt in de catalogus van de Bibliotheek en hoe u uw 

boeken verlengt? Hoe u een e-book leent? 

Kom naar het mediaspreekuur in de Bibliotheek 

Zandvoort. Elke vrijdag | 11:00 – 13:00 uur | Gratis  
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Kerstkrans maken in Pluspunt 

Tijdens deze workshop maken we een moderne kerstkrans. Leuk voor 

aan de buitendeur of voor op tafel. Een gezellige workshop met een mooi 

resultaat waar men thuis nog lang van kan nagenieten.  

Alle materialen zijn bij de prijs (€ 25,00 p.p.) inbegrepen, maar uiteraard 

mag u ook groen uit eigen tuin en eigen kerstversiering meenemen. 

Neem een scherp mesje en een snoeischaar mee en een ruime tas om het kerststuk mee 

naar huis te kunnen vervoeren. Datum: vrijdag 15 december van 10.00 tot 12.00 uur.  

Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55. 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website en/of balie van Pluspunt 023-5740330. 

 

Kerstbingo in de Blauwe Tram 

Woensdag 20 december van 14.00-15.30 uur is er in de Blauwe Tram, Louis Davidscarré 

1, een gezellige kerstbingo. U bent van harte welkom voor veel gezelligheid en mooie 

kerstprijzen. Voor € 2,50 p.p. krijgt u 2 bingokaarten, een kopje koffie en wat lekkers. 

Draagt u een “foute” kersttrui dan krijgt u één Bingokaart extra!  

Aanmelden is fijn en kan bij de balie van Pluspunt, 023-5740330 of via Jolanda Meier: 

jolanda@pluspuntzandvoort.nl 

 

Medische gym 

Heeft u gezondheidsklachten, zoals overgewicht, reuma, diabetes, knie-, rug- of 

schouderklachten dan is 'medische gym' een ideale training. 

Tijdens de groepstrainingen werkt u op een verantwoorde manier, aangepast aan uw 

eigen niveau, aan het verbeteren van het uithoudingsvermogen, het verbeteren van uw 

spierkwaliteit en coördinatie. De docent houdt rekening met beginners en begeleidt u bij 

het langzaam opbouwen van de trainingen. De eerstvolgende cursus start in januari en 

wel op vrijdag 12-01-2018 t/m 20-04-2018 van 09.15 tot 10.15 uur.  

Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55. Activiteitenbijdrage: € 82,50 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website en/of balie van Pluspunt 023-5740330. 

 

Gebruik van de Belbus 

Veel van onze leden maken gebruik van De Belbus. Om verwarring en onduidelijkheid te 

voorkomen geven wij u de volgende tips: 

* U dient zelf De Belbus te bellen als u vervoer 

   naar activiteiten nodig heeft.  

* Reserveer een plek in De Belbus alléén voor 

   uzelf en niet voor een ander. 

* Als er wijzigingen in tijdstip/ locatie van 

   activiteiten zijn, overleg wat de mogelijkheden  

   met de Belbus zijn bij de Plusdienst. Diverse 

   dagdelen zitten heel vol met ritten en dan  

   kan het lastig worden om wijzigingen te 

   honoreren.    

* Als er vakantie is van een wekelijkse activiteit of   

   als de activiteit om een andere reden  

   stil ligt, geef dit door aan de Plusdienst, zodat men u van de lijst kan halen en niet  

   onnodig langs komt.  

   Als een activiteit na een langere periode weer start, moet u zich opnieuw aanmelden  

   bij de Plusdienst en zij kijken naar de mogelijkheden op dat moment. (In de  

   tussentijd kunnen zich ook nieuwe mensen aangemeld hebben voor vaste ritten.) Het  

   is dus geen vanzelfsprekendheid dat u weer op het door u gewenste tijdstip opgehaald  

   kan worden. 

* De Plusdienst probeert uiteraard zoveel mogelijk aanvragen te honoreren, maar kan dit  

   niet garanderen.  

* Zorg dat u tijdig klaar staat, dit werkt sneller voor iedereen. 

mailto:jolanda@pluspuntzandvoort.nl
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Sociaal Wijkteam Zandvoort 

Weet u dat er in Zandvoort een Sociaal Wijkteam 

is ? Het Sociaal Wijkteam is gevestigd in het 

Pluspunt, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort. 

Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht voor 

informatie of advies over werk, inkomen, wonen, 

welzijn en/of zorg. Ook denkt het Sociaal Wijkteam mee als u zich eenzaam voelt of te 

vaak verveelt, als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig hebt en ook bij een 

moeizame relatie met familie of buren. U krijgt een steuntje in de rug. Ook kunt u met 

het Sociaal Wijkteam kijken of familie, vrienden of buren u kunnen helpen. 

De inloopspreekuren van het Sociaal Wijkteam zijn in het Pluspunt op maandag van 

13.30 – 16.00 uur en op donderdag van 09.00 – 12.30 uur. Het Sociaal Wijkteam heeft 

ook inloopspreekuren in het raadhuis van Zandvoort op dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 09.00 – 12.30 uur. 

In onze vorige nieuwsbrief heeft u een bericht van de gemeente Zandvoort kunnen lezen 

over de collectieve zorgverzekering voor Zandvoorters met een krappe beurs. 

Over de zorgverzekering heeft het Sociaal Wijkteam een speciaal inloopspreekuur op 

woensdag 20 december van 09.30 – 11.30 uur in het Pluspunt. 

Tijdens dit inloopspreekuur zullen er ook medewerkers van Univé en Zorg en Zekerheid 

aanwezig zijn die meer informatie kunnen geven en kunnen helpen bij het eventueel 

overstappen. U dient dan het polisblad van uw huidige verzekering en uw BSN nummer 

mee te nemen. Het Sociaal Wijkteam is telefonisch bereikbaar op 023-574 04 50 of per 

e-mail sociaalwijkteam@zandvoort.nl  

 

 

Proefproject Zandvoort Nieuw Noord “Langer zelfstandig wonen” 

Naar aanleiding van diverse nieuwe wetten, die er op gericht zijn om mensen langer 

zelfstandig te laten wonen, heeft Pluspunt in samenwerking met DSVZ op 23 juni 2017 in 

de Blauwe Tram een “Langer Zelfstandig Wonen Bingo” gehouden. Tijdens deze bingo 

werden de deelnemers gevraagd, wat er naar hun mening nodig zou zijn om het langer 

zelfstandig wonen in hun situatie mogelijk te maken. 

 

Als vervolg hierop heeft de gemeente Zandvoort de wijk Nieuw Noord 

aangewezen als proefproject. Men is begonnen met het samenstellen 

van een zogenaamd kernteam, bestaande uit mensen van de 

gemeente Zandvoort (projectleiding), een gespecialiseerd 

adviesbureau, Pluspunt Zandvoort, De Key, diverse 

huurdercommissies en ondergetekende namens DSVZ. In deze groep 

zitten echter mensen die zelf niet in Nieuw Noord wonen.  

 

De eerste opdracht, die de kerngroep kreeg, was: Stel een wijkteam samen uit bewoners 

van Nieuw Noord. Het wijkteam zal, in samenwerking met het kernteam, bewoners van 

Nieuw Noord gaan benaderen om een idee te krijgen welke knelpunten de bewoners zelf 

opgelost willen zien om het beleid van Langer Zelfstandig Wonen in Nieuw Noord te 

kunnen realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan aanpassingen aan woningen, 

veranderingen aan verkeersituaties, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, winkels, 

gemeentelijke diensten, openbaar vervoer, etc. etc. Noem maar op, alles is 

bespreekbaar. 

Men verwacht van DSVZ dat twee leden, die in Nieuw Noord wonen, in het wijkteam 

zullen plaatsnemen.  

Het is de bedoeling om in januari 2018 te starten met het inventariseren van de 

knelpunten die door de bewoners worden ervaren, o.a. door een keer met het wijkteam 

door de wijk te lopen om passanten aan te spreken en zelf eventuele onvolkomenheden 

te inventariseren.  

mailto:sociaalwijkteam@zandvoort.nl
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De resultaten, die verkregen zijn bij de bingo van 23 juni jl., worden eveneens 

meegenomen. Aldus kan een wijkactieplan voor wonen en zorg ontwikkeld worden voor 

Nieuw Noord, dat aan de gemeente zal worden aangeboden. 

 

Afhankelijk van het resultaat in Nieuw Noord zal de gemeente een afweging maken of er 

in andere wijken ook een dergelijk wijkteam gevormd zal gaan worden. 

Dus woont u in Nieuw Noord en heeft u een mening over, en/of voelt u zich 

aangesproken door dit onderwerp, geef u dan op voor het wijkteam Nieuw Noord. Dat 

kan bij Ton van Waarde tonvanwaarde@casema.nl of telefonisch: 06-44 74 06 53. 

 

 

Fietsclub 

Namens de fiets club wensen we iedereen een gezellig fietsjaar toe. En in de winter 

proberen wij door te fietsen. Alle tweede en vierde zaterdagen van de maand vertrekken 

we om 13.00 uur vanaf de ingang van Centerparcs aan het eind van de Vondellaan. Voor 

info: Cilia van Weerdt, telefoon 023 571 70 30. 

 

 
 

 

 
 

Vergeet u niet de contributie voor 2018 te betalen ? Graag ontvangen wij uiterlijk 31 

december 2017 een bedrag van € 25,00, € 20,00 of € 15,00 per persoon op onze 

rekening  NL 14 INGB 000 65 10 893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort.  

In de omschrijving a.u.b. uw naam vermelden. 

Laat u de contributie incasseren, dan hoeft u niets te doen. Heeft u nog vragen of heeft u 

nog geen incassoformulier ingevuld, neem dan contact op met Els Kuijper, 

telefoonnummer 023 571 82 05 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur). 

mailto:tonvanwaarde@casema.nl

