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Nieuwsbrief   

Februari 2018 

 

          Beste leden,  

 

     Diegene, die ik nog niet de hand heb geschud met de nieuwjaarsreceptie wens ik  

     een voorspoedig 2018. 

     Zoals ik u in de vorige nieuwsbrief beloofd had, zou ik nog even terugkomen op de 

     viering van het 5-jarig jubileumfeest. 

          Nou, dat het een feest is geweest, dat zullen alle aanwezigen wel beamen. 

     Het was een feestelijke en uiterst gezellige en muzikale bijeenkomst. Wat heeft Marcel 

     Kramer zich weer van zijn goede kant laten zien met zijn gevarieerde muziekkeuze. 

     We werden ook weer verwend met de hapjes en het stamppottenbuffet, dat de  

     keukenbrigade van de Krocht ons voorschotelde. Bravo allen. 

     Daarna volgden de feestdagen en keken we uit naar de nieuwjaarsreceptie 2018. 

     Behalve ikzelf. Op nieuwjaarsdag werd ik geveld door een darmontsteking. 

     Zo goed en zo kwaad heb ik deze toch bezocht, want ik wilde het niet missen.  

     Doch ik was  liever thuisgebleven. U heeft er gelukkig niets van gemerkt. Ik ben wel 

     vroeger naar huis gegaan. Ik had het toch niet willen missen. 

          Ondertussen ben ik gelukkig weer hersteld. Laat dit het laatste zijn voor 2018. 

          De nieuwjaarsreceptie was weer een gezellig onderonsje. Ook kwam er hoog bezoek: 

          wethouder Gert Jan Bluijs kwam en zette Wies de Jong en Ursula IJgosse in het 

          zonnetje. Beide dames zijn gestopt met het vrijwilligerswerk voor DSVZ en kregen van 

          de wethouder de Zandvoortse speld als dank voor de inzet. Van DSVZ kregen Wies  

          en Ursula een mooi boeket bloemen. Op pagina 4 leest u meer. 

          We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wat betekent, dat er veel valt te 

          organiseren. We gaan proberen er een gezellig jaar van te maken. 

          Dat kan alleen met medewerking van u allen. 

 

          Er zijn nog vele leden, die de contributie voor 2018 nog niet hebben voldaan. 

          Doet u dit alsnog, want dat bespaart onze administratie weer veel tijd en ergernis. 

          Ik dank u voor uw medewerking. 

 

          Nog een feestelijk jaar toegewenst. Mede namens het hele bestuur. 

 

          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, € 2,00 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, € 3,00 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 

 

   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. 

 

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 

 

Sluitingsdatum kopij nieuwsbrief maart is maandag 19 februari. 

 

De nieuwsbrief over maart 2018 wordt bezorgd van  

vrijdag 2 maart tot en met maandag 5 maart.  

 

 

 

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=0ahUKEwjr0sOP-vrKAhXFQBQKHRsABDcQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.nl/illustratie/shoe-print.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNGd-HpY5dwmstx3fuxoPZdUdwuSNA&ust=1455666227472045
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj56-KM_PrKAhVJXBQKHVNBDuEQjRwIBw&url=http://oud.shot-73.nl/paginas/evenementen/klaverjassen.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNHAYz20K7TKO2gqldE7pIPvXQrxGg&ust=1455666861318070
https://www.google.nl/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
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Bestuur Adres in Zandvoort Telefoon E-mail 

Gerard Kuijper 

Voorzitter 

Dr. Schaepmanstr. 4 023 571 82 05 gerard.kuijper@hetnet.nl 

Olga Poots 

Vicevoorzitter/ 

2e penningmeester 

Dr. J.G. Mezgerstr. 118 023 574 97 89 o.poots@kpnplanet.nl 

Ton van Waarde 

Secretaris  

Staringstraat 1 06 44 74 06 53 tonvanwaarde@casema.nl 

Jan Wassenaar 

Penningmeester 

Emmaweg 12 023 571 28 61 waszand@ziggo.nl 

Ferko van Ancum 

Algemeen 

bestuurslid 

De Ruyterstraat 48 023 571 52 68 vanancum@ziggo.nl 

Els Kuijper 

Bestuurslid en 

ledenadministratie 

Dr. Schaepmanstr. 4  023 571 82 05 els.kuijper@hotmail.com 

Mieke Kluitenburg 

Algemeen 

bestuurslid 

Witte Veld 64 023 537 26 94 renemieke@live.nl 

Yvonne Janse 

Bestuursassistent 

Houtvaartkade 3 

Aerdenhout 

023 524 20 81 yvonnejanse@icloud.com 

 

Contactpersonen evenementen 

 

Dagtochten Freni Kirindongo 

Tilly Polsma  

023 537 12 49 

023 571 62 65 

Uit eten Jopie van Heumen 

Ans Vet 

06 11 59 93 20 

023 888 77 90 

 

Agenda: 

 

Dinsdag 6 februari Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 15 februari Verzetsmuseum Amsterdam 09.36 uur trein uit 

Zandvoort 

Donderdag 15 februari Panorama Mesdag Den 

Haag 

09.11 uur bus 80 bij Albert 

Heijn 

Dinsdag 27 februari Bingo 13.30 uur Theater De 

Krocht 

Zondag 4 maart Themamiddag Ierland 14.00 uur Theater De 

Krocht 

Dinsdag 13 maart Presentatie 5- daagse 

Duitsland 

14.00-16.00 uur Rode 

Kruisgebouw 

Donderdag 12 april Modeshow Theater De Krocht 

14 t/m 18 mei  Vijfdaagse busreis Duitsland 

23 t/m 28 augustus  Zesdaagse cultuurreis  Denemarken 

 

Nieuwe leden  

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.  

Mevrouw R.E.L. van Dijk – van Emmerick, 

mevrouw R. Hazenberg, mevrouw M. Hooglander,  

de heer J.C.J.M. Lemmens, de heer A. Molenaar, 

mevrouw M. Wijsman en mevrouw I. Zandstra.  

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:renemieke@live.nl
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Contributie 

Al meer dan 500 leden hebben in december en januari de contributie betaald. 

Alle incasso formulieren zijn inmiddels verwerkt. Heeft u de contributie nog niet 

betaald? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Wij zijn onder andere voor het 

organiseren van diverse activiteiten afhankelijk van de inkomsten van de 

contributie. U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer  

NL14 INGB 000 65 10 893 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort.  

In de omschrijving graag uw naam vermelden.   

Indien u vragen heeft inzake het overmaken van de contributie, neem dan contact op met de 

ledenadministrateur Els Kuijper per e-mail els.kuijper@hotmail.com of  op  telefoonnummer  

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

 

Bedankt voor alle lieve reacties 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2018 van D.S.V.Z. kreeg ik een mooie bos bloemen van de 

voorzitter en later van de wethouder G.J. Bluijs het vrijwilligersspeldje.   

 

Tijdens de jaarvergadering in 2005 van  

de ANBO vroeg de voorzitter Take 

Huberts aan mij of ik interesse en tijd had 

om dagtochten te gaan organiseren.  

Ik moest wel plaats nemen in het bestuur. 

Vanaf september 2005 heb ik de 

bestuursvergaderingen bijgewoond,  

4 dagtochten georganiseerd  (de eerste 

was in november naar het Tin museum), 

Lief en Leed  (nu Omzien naar Elkaar) 

opgestart en het bezorgen van de 

verjaardagskaarten overgenomen. 

In de  jaarvergadering van 2006 ben ik 

gekozen tot bestuurslid. 

Na 12 jaar “trouwe dienst” heb ik mijn 

vrijwilligerswerk voor ANBO en later 

DSVZ  beëindigd.   

Groeten allemaal van Wies de Jong 

 

Verslag etentje bij XL 22 en 23 november 

Terwijl ik aan dit verslag begin, realiseer ik mij dat wanneer dit in de 

nieuwsbrief staat, wij de hele maand december en januari al achter de rug 

hebben. Raar idee eigenlijk. Als je korte termijngeheugen je in de steek 

laat…….het was 22 en 23 november jl.  
Maar goed, het waren weer twee zeer geslaagde avonden.  

Het eten was heerlijk (zelfs zonder frites). Bij de varkenshaas was er puree 

met een geblancheerde wortel en bij de vis was er gort. Weer eens totaal 

iets anders. Het nagerecht zag er heel culinair uit en smaakte voortreffelijk. 

Iedereen heeft gesmuld. 

De soep vooraf met geraspte kaas en een warm broodje was verrukkelijk, 

maar wel erg machtig. 

De bediening bestond uit leuke, jonge meiden, die met veel plezier werkten. 

Al met al was dit derde “eetfestijn” weer een groot succes. 

 

Achteraf kwam mij ter ore dat er mensen gegeten hebben, die een totaal andere negatieve 

mening hadden over het eten. Het spreekwoord “smaken verschillen” klopt dus. 

Klaasje Armbrust 

 

 

 

 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Verslag laatste dagtocht 14 december 2017 

 

Het was nu echt een dag om bij een ander op bezoek te gaan. Somber met laag hangende 

bewolking, af en toe regen en nog resten sneeuw op straat. Op zo´n dag gingen een vijftig tal 

leden van de Senioren Vereniging Zandvoort met de bus van Brouwertours op weg naar 

Bennekom en Scherpenzeel en de Grebbenberg. 

Chauffeur Peter begon met zijn introductiebabbeltje over veiligheid in de bus, maar hij vermeed 

het bekende. “ U reist met Peter, dan wordt het weer alleen maar beter”. Het weer werd niet 

beter. Het werd een vlotte busreis en omstreeks half elf konden wij ons te goed doen aan koffie 

met gebak in het restaurant van het Kijk en luister Museum in Bennekom. Daarna werden wij in 

het museum getrakteerd op de aanblik van zo´n tweehonderdvijftig werkende mechanische 

muziekinstrumenten, waarvan er enige al meer dan een eeuw oud zijn! En spelen dat ze kunnen. 

Het werd een interessante presentatie; niet alleen door de muziek die we hoorden, maar zeker 

ook door de vlotte informatieve babbel van de eigenaar. We hoorden hoe mensen van muziek 

genoten toen er nog geen elektriciteit was. We kregen tekst en uitleg over speeldozen, 

straatpiano´s, draaiorgels en een ronde schijf van zink met honderden gaatjes, die de wals 

Wiener Blut liet horen. Dit instrument uit 1895 stond naast een fonograaf, een grammofoon met 

grote hoorn en een pianola. Deze laatste is een normale piano met een ingebouwd systeem voor 

het afspelen van muziekrollen. De verteller herinnerde ons aan de figuren uit ´Alleen op de 

Wereld”. De oude man Vitalis met het buikorgeltje en kleine vriend Remi en op zijn schouder het 

aapje Jolie Coeur. Ook maakten we kennis met voorwerpen, die niets met muziek te maken 

hebben, maar die wel melodieën produceren zoals een closetrol, een piespot, een konijn dat uit 

een groene kool kruipt, een bewegende banjospeler en fluitende vogeltjes. Tot slot kregen we 

uitleg over het ontstaan van het woord “smartlap”.  

Daarna vertrokken we naar restaurant Boschzicht in Scherpenzeel voor een drankje met een 

saucijzenbroodje. Deze hartige opkikker was zeer welkom. Daarna namen we plaats in de bus 

voor de tocht in de omgeving met gids Aad. Hij vertelde honderduit, waarbij zijn belangstelling 

voor bomen wel opviel. Hij attendeerde ons verder op het kasteel Renswoude met een eigen  

700 meter lang kanaal, op de speciale fietssnelwegen in de gemeente Veenendaal en de 

klokkendieven, alias de inwoners van Scherpenzeel.  

Fraai was de rit langs de Beneden Rijn met de volgelopen uiterwaarden. Daarboven een 

winterzon die door de bewolking prikte en een zilveren streep op het rivierwater achterliet. 

Indrukwekkend was de militaire erebegraafplaats op de Grebbeberg. Hier liggen de Nederlandse 

militairen begraven, die in begin mei 1940 ons land verdedigden tegen de oprukkende nazi’s,  

die vervolgens bijna heel Europa plette. Na een moment met herinneringen aan die tijd, 

vervolgden we onze rit wederom naar restaurant Boschzicht voor het diner, dat smakelijk, goed 

verzorgd en overvloedig was.  

Met veel waardering voor het gebodene ging het gezelschap richting Zandvoort. De dames Tilly 

Polsma en Freny Kirindongo als organisatoren kunnen tevreden zijn dat zij deze sombere dag 

veranderden in een dag met glans. 

Harry Visser 

 

Gevonden in de touringcar van Brouwers Tours: na afloop van de dagtocht op 14 december 

jl. zwarte handschoen van het materiaal fleece. Informatie bij Freny Kirindongo 023 537 12 49. 
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Verslag uit eten bij Rabbel 20 en 21 december 
 

Sinds enige tijd reserveren mijn vrouw en ik geregeld een 

plekje bij het uit eten gaan met onze senioren vereniging.  

Er is niet altijd plaats, want de animo is zo groot dat de 

inschrijving snel volgeboekt is. 

DSVZ had dit jaar op woensdag 20 en donderdag 21 

december jl. bij Rabbel gereserveerd voor het kerstdiner en 

wij hadden geluk, want wij konden dit keer mee dineren.    

Het was een absolute voltreffer!  
De ontvangst was gelijk al allerhartelijkst. Moesten wel even stoeien met onze jassen, maar 

werden daarbij zeer attent geholpen. Dit is slechts een detail, want men mag niet verwachten 

dat elk restaurant een hele uitgebreide garderobe heeft.  

En toen gebeurde het: 

Nadat wij welkom werden geheten door Marcel Busscher (een imposante sympathieke en 

gedreven eigenaar) werden wij verrast met een werkelijk fantastisch drie gangen menu. 

Het voorgerecht was perfect. Een petit hors d'oeuvre, dat een lust voor het oog was en qua 

smaak helemaal top. Verschillende salades omringd door een keur van vlees en vis. 

Vervolgens het hoofdgerecht, met als keuze gepocheerde kabeljauwhaas of varkenshaas 

medaillons, was van grote klasse. Beide precies goed gegaard met voortreffelijk begeleidende 

sauzen. Een topper. Ik ga het niet eens over de garnituren hebben die erbij geserveerd werden. 

Alles werd smaakvol, divers en goed warm geserveerd. 

Ik heb de vis als hoofdgerecht genomen. Deze, geleverd door Adrie Guijt (de Zandvoorters wel 

bekend), was supervers. Klasse! 

Dit niets ten nadele van de medaillons, want van mijn vrouw hoorde ik over haar bestelde 

medaillons alleen maar complimenten. 

Als slotstuk een surprise nagerecht: het werd een "vurig" toetje. IJs met geflambeerde kersen. 

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 

De lichten gingen uit. De dinergasten begonnen onmiddelijk spontaan Stille nacht Heilige nacht 

te zingen. Ook al klonk het niet allemaal toonzuiver. Het bracht wel gelijk het kerstgevoel.  

Marcel ging vervolgens flamberen en volgens mij wil hij al snel uitbreiden, want met het 

flamberen probeerde hij gelijk om de uitbreiding van zijn pand in gang te zetten. De vlammen 

sloegen de pan uit. Het was ook weer top. 

Marcel kan dit niet alleen. Hij werd bijgestaan door zijn attente en vriendelijke brigade en hij 

geeft goed sturing zodat ze weten wat er gedaan moet worden.   

Dit was absolute top en een dikke 9 waard. 

Marcel, je team en de 2 gastvrouwen (Jopie en Ans) van DSVZ wil ik 

langs deze wijze nogmaals bedanken voor de fantastische avond. 

Nico Assendelft 

 

 

Uit eten 21 en 22 februari 

  

Waar:  Café Neuf 

  Haltestraat 25  

Wanneer: woensdag 21 februari en 

  donderdag 22 februari  

Menu:  voorgerecht: Bouillon  

hoofdgerecht: Tonijnsteak of Ossenhaaspuntjes in wijnsaus 

Alles geserveerd met groenten en aardappelgarnituur 

  nagerecht: Coupe Neuf 

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 en bij Ans Vet per e-mail ans.vet@casema.nl of  

op telefoonnummer 023 888 77 90. 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Verzetsmuseum Amsterdam donderdag 15 februari 

 

Een museum bezoeken is zeer persoonlijk. Waar de een drie uur tijd nodig heeft om alles te 

bekijken, heeft een ander alles al na een half uur gezien. 

Ook het uitzoeken van een museum is niet eenvoudig. Ook hier geldt de een vindt het zeer 

interessant, de ander vindt er niets aan. 

Daarom hebben wij het museumbezoek, bij wijze van experiment, in 2 delen gesplitst.  

Jan gaat naar Den Haag, ik ga naar Amsterdam. 

Tot 4 maart 2018 is de tentoonstelling “Dansend de hel overleven” in het verzetsmuseum. 

De tentoonstelling gaat over de Joodse Roosje Glaser, die Auschwitz overleefde door dansles te 

geven aan kampbewakers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn pas geleden naar het verzetsmuseum geweest. Vandaar dat wij voor degenen,  

die zijn geweest, iets anders (Panorama Mesdag in Den Haag) aanbieden. 

Wij vertrekken met de trein om 9.36 uur, kosten € 11,00, museumkaart gratis. 

Voor degene die naar het verzetsmuseum willen, kunnen zich bij mij opgeven 

O.Poots@kpnplanet.nl of telefonisch 023 574 97 89. 

 

Panorama Mesdag in Den Haag donderdag 15 februari 

 

In museum Panorama Mesdag kijk je de ogen uit. Bekijk het indrukwekkende 360 graden 

panorama van Scheveningen. Dit cultuurhistorisch vergezicht is in 1881 geschilderd door  

Hendrik Willem Mesdag en zijn collega’s. Het doek heeft een oppervlakte van ongeveer 1680 

vierkante meter! Het pand, om het doek heen, is speciaal voor het kunstwerk gebouwd.  

Door het ontwerp van de rotonde lijkt het alsof je op het Seinpostduin van 1881 staat en over de 

duinen en zee uitkijkt. U kunt hier met de museumkaart gratis terecht. 

We vertrekken op donderdag 15 februari om 09.11 uur met bus 80 vanaf Albert Heijn. 

We komen aan bij station Heemstede om 09.22 uur. Met de trein naar Den Haag Centraal 

vertrekken we om 09.42 uur vanaf spoor 2. De aankomst Den Haag Centraal is om 10.11 uur.  

Daar gaan we naar het busplatform en met bus 24 richting Kijkduin.  

We stappen uit bij de Mauritskade in Den Haag. Vandaar is het nog 3 minuten lopen. 

Panorama Mesdag heeft een heel gezellig restaurant voor de koffie.  

Na bezichtiging kunnen we in de middag naar museum Beelden Aan Zee ( museumkaart gratis ) 

in Scheveningen en eventueel de vernieuwde pier bezoeken.  

Vanaf de Mauritskade kom je daar met tramlijn 1. 

Misschien een opmerking ten overvloede: voor de museumbezoeken in de drukke grote steden 

als Amsterdam en Den Haag moet u echt goed ter been zijn. 

Zo hebben we in februari voor ieder wat wils. Geeft u even een berichtje als u mee naar  

Den Haag gaat? Een berichtje naar waszand@ziggo.nl of bellen naar 06 46 07 57 30. 

Bij sneeuw of gladheid blijven we lekker thuis. 

Groeten, Jan Wassenaar 

mailto:O.Poots@kpnplanet.nl
http://www.panorama-mesdag.nl/
mailto:waszand@ziggo.nl
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Themamiddag 4 maart: Ierland 

 

De Seniorenvereniging Zandvoort gaat weer iets leuks organiseren: een themamiddag. 

Dit jaar is als thema Ierland gekozen. 

De voorbereidingen zijn in volle gang om de sfeer van Ierland te laten proeven. 

Wij nodigen u uit om op zondag 4 maart naar onze thuisbasis, Theater De Krocht te komen om 

deze gezellig middag met ons mee te beleven. 

Het begint om 14.00 uur; de zaal gaat om 13.30 uur open. De organisatie zal het leuk vinden 

wanneer u zich in Ierse sferen wilt kleden. Dat betekent: kijk in uw kledingkast 

of u iets groens kunt vinden. De eigen bijdrage ad € 5,00 kunt u overmaken op banknummer 

NL60ING0007463963 o.v.v. eigen bijdrage themamiddag en uw naam. 

 

Opgeven vanaf 2 februari 9.00 uur bij O.Poots@kpnplanet.nl of  telnr. 023 574 97 89. 

Let op: ingesproken berichten of e-mailberichten vóór 2 februari worden niet in behandeling 

genomen. 

Alle e-mailberichten en ingesproken berichten vanaf 2 februari 9.00 uur zullen door mij worden 

bevestigd. 

Met vriendelijke groet, 

Olga Poots 

 

Babbeltrucs 

Het politieteam Kennemerkust vraagt u om oudere familieleden of 

oudere buren te waarschuwen dat er in uw woonomgeving weer 

oplichters actief zijn die met 'babbeltrucs' proberen woningen van 

oudere mensen binnen te komen om geld en/of voorwerpen te stelen. 

Helaas zijn vaak de oudere bewoners de dupe van deze 

oplichters/dieven. Waarschuw uw ouders/oudere buren en praat 

hierover!Laat niemand binnen die u niet kent of niet verwacht! 

Diefstal door een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden 

bellen aan en gebruiken een slimme smoes om binnen te komen. 

Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. Hoe? 

Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer, medewerker van 

de woningbouw, reparateur of iets anders om zichzelf of een ander de 

woning in te praten. Of ze vragen om een glas water of een pen, 

terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten 

babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt 

voornamelijk aan de deur, maar bijvoorbeeld ook bij pinautomaten. 

Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. Hun 

verhaal lijkt geloofwaardig en zij wekken daarmee uw vertrouwen.  De politie is alert op deze 

vorm van diefstal. 

Is er een vermoeden of aanwijzing dat er sprake is van een babbeltruc bij u zelf of de buren? Bel 

direct de politie via het alarmnummer 112. 

Blijf aan de telefoon en geef alle bijzonderheden door. Hoe ziet de persoon er uit, hoe verplaatst 

deze zich, is hij/ zij alleen of met meerderen, wat is de looprichting enzovoort. Verbreek de 

verbinding niet tot gezegd wordt dat de politie in de buurt is. 

Meer informatie over babbeltrucs en het voorkomen ervan is te vinden op internet via de 

politiewebsite: www.politie.nl 

mailto:O.Poots@kpnplanet.nl
http://www.politie.nl/
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6-Daagse cultuurreis naar Denemarken  

van donderdag 23  t/m dinsdag 28 augustus 2018 

 

Tijdens deze reis naar Denemarken gaan we cultuur, historie en natuur 

ontdekken. 

We vertrekken om 08.00 uur uit Zandvoort (Celsiusstraat 192 t.h.v. Vomar) en komen, na 

diverse stops, om ongeveer 17.00 uur aan bij ons hotel nabij Lübeck. 

(www.tulipinnploenersee.com)  

De volgende dag maken we een stadswandeling in het historische centrum van Lübeck. 

Vervolgens rijden we via Puttgarden-Rødby naar ons hotel nabij Kopenhagen 

(www.lautruppark.dk), waar wij drie nachten verblijven. 

Op de derde dag bezoeken we op eigen gelegenheid het bekende attractiepark Tivoli of de 

Strøget, dit is de langste winkelstraat van Europa. Een stadstour o.l.v. een gids brengt ons langs 

de vele bezienswaardigheden in Kopenhagen o.a. de kleine zeemeermin, kasteel Amaliënborg en 

de oude haven Nyhavn.   

Op de vierde dag maken wij een rondje Öresund. Via de beroemde brug rijden wij naar Malmö in 

Zweden waar we, o.l.v. een gids, een van de tientallen kastelen en stadsparken bezoeken. 

Vervolgens  varen we in drie kwartier terug naar Denemarken, van Helsingborg naar Helsingor. 

We gaan een kijkje nemen in slot Kronborg, waar Shakespeare's Hamlet zich afspeelde. Nu is er 

een museum met scheepsmodellen uit de Vikingtijd. Langs de Deense Riviera rijden we terug 

naar ons hotel. 

Op dag 5 is er nog tijd voor een excursie in Denemarken (dit hoort u later) voordat we terug 

rijden naar Duitsland. We dineren en overnachten in een hotel nabij Hamburg. 

(www.hotel.holst.de)  

Op de laatste dag bezoeken we het centrum van Hamburg. O.l.v. een Nederlandstalige gids 

maken we een stadstour langs het Raadhuis uit 1897, de St. Michaeliskirche en de Reeperbahn. 

De reis wordt afgesloten met een afscheidsdiner in Nederland. 

We verwachten rond 22.00 uur terug te zijn in Zandvoort. 

 

De reissom voor deze 6 dagen Denemarken bedraagt: bij minimaal 35 pers. € 545,00  

en bij minimaal 40 pers. € 525,00 p.p. (toeslag 1 pers. kamer € 135,00) 

De reissom is inclusief: Comfort Class Touringcar, alle overtochten, alle hotels o.b.v. een 

2-pers. kamer en half pension (ontbijt+diner), alle stadswandelingen en rondtours o.l.v. een 

gids, entree slot Kronborg, toeristenbelasting, verzorging chauffeur, tol- en parkeergelden, 

koffie/thee met gebak op dag 1 en afscheidsdiner op dag 6. Onze chauffeur is tevens reisleider. 

De reissom is exclusief bijkomende kosten: 

reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering (optioneel af te sluiten via Effeweg). 

Overige verzorging (o.a. lunches), niet genoemde entreegelden en excursies, reserveringskosten 

van € 15,00 per adres en € 2,50 calamiteitenfonds.    

 

Deze reis wordt georganiseerd door Effeweg.nl en zijn volledig verantwoordelijk voor deze reis.

Dit is een middelzware reis; deze reis is geschikt voor DSVZ-leden, die fysiek en mentaal gezond 

en zelfstandig zijn. Het gebruik van een rollator is niet mogelijk tijdens deze reis (wandelstok is 

toegestaan). 

I.v.m. de benodigde persoonsgegevens, polisnummers reisverzekering of eventueel af te sluiten, 

kunt u zich voor deze cultuurreis uitsluitend telefonisch opgeven bij Freny tel.nr. 023 537 12 49. 

(ook eetwensen).  

Dit kan op dinsdag 30 januari, donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018 van 9.30 tot 11.30 uur. 

U kunt dit telefoonnummer ook gebruiken wanneer u meer informatie over deze cultuurreis wilt 

hebben.  

 

Op dinsdag 20 maart 2018 van 14.00-16.00 uur wordt een presentatie gehouden over deze 

cultuurreis in het Rode Kruis gebouw voor de mensen die zich hebben ingeschreven als 

deelnemer.  

Met vriendelijke groeten, Freny 

http://www.tulipinnplonersee.com/
http://www.lautruppark.dk/
http://www.hotel.holst.de/
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Bingo dinsdag 27 februari 2018 

 

Op dinsdag 27 februari is de eerste bingo van 2018. 

De bingo wordt gehouden in gebouw 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. 

U kunt zich vanaf dinsdag 30 januari tot en met vrijdag 23 februari aanmelden  

Bij Gerard & Els Kuijper, bereikbaar per e-mail els.kuijper@hotmail.com of op 

telefoonnummer 023 571 82 05 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur)  

 

 

Modeshows in 2018 

 

De voorjaars- en zomermodeshow staat gepland op  

donderdag 12 april a.s. 

De najaars- en wintermodeshow staat gepland op  

donderdag 18 oktober a.s. 

Nadere gegevens leest u t.z.t. in één van de volgende 

nieuwsbrieven dit jaar. 

Klaasje Armbrust 

 

 

 

 

 

Cinema Nostalgie presenteert: C’EST LA VIE! 

 

Op 6 februari 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor 

C’EST LA VIE!, van de makers van “Intouchables” en “Samba”. 

 

 

 

Max runt al 30 jaar een cateringbedrijf en heeft zodoende 

honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook de bruiloft 

van Pierre en Helena, die trouwen in een prachtig 17e -eeuws 

kasteel. Max heeft een heel team van bedienden, koks en 

afwassers samengesteld, het koppel geadviseerd over een 

fotograaf, de band gereserveerd, de bloemen geregeld.  

Met andere woorden: alle ingrediënten om het feest tot een 

succes te maken zijn aanwezig. Tot een paar onfortuinlijke 

tegenslagen roet in het eten gooien en elk moment van geluk in 

chaos overgaat.  

Lukt het Max’ team datgene te doen waar ze allemaal goed in 

zijn: het geven van een waanzinnig feest?  

 

 

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: 

571 73 73. Losse kaarten (zonder Belbus) zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van 

Circus Zandvoort. Gastheer en gastvrouw zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in 

de lift en/of naar de stoel.  

Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en De 

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

is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Bibliotheek Zuid-Kennemerland  

De Bibliotheek Zandvoort wenst u een mooi en gezond nieuw jaar!  

Ook in 2018 zien we u graag (terug) in de Bibliotheek. Met de Bibliotheek vult u het jaar 

met verhalen, informatie en activiteiten. Elke maand ontvangt u via deze krant tips  

van de Bibliotheek. Wij kijken uit naar uw komst! Vriendelijke groet, 

directie en medewerkers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 

 

Gratis cursus Klik & Tik in de Bibliotheek Zandvoort 

Klik & Tik is absoluut een basiscursus voor mensen die niet  

of nauwelijks met de computer hebben gewerkt, maar dat wel 

graag willen. Tijdens de cursus gaat u onder begeleiding aan 

de slag met de computer en het internet. u leert bijvoorbeeld 

websites te bekijken, e-mails schrijven en hoe u bestanden 

kunt downloaden. Klik & Tik bestaat uit drie delen: de basis, 

het internet op en samen op het web.  

Donderdag 15 en 22 februari en 1, 8 en 15 maart  10.00 – 11.30 uur 

Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan Klik & Tik? Kom dan langs bij de Bibliotheek.  

U kunt u daar ook direct aanmelden voor de cursus. Of laat iemand u aanmelden via de 

Bestel kaarten-knop op de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl  

 

 

Brenda Meuleman: Felle streken 

1620. Meesterschilder Antonie van Dyck is in dienst van Peter Paul 

Rubens. Hij heeft een eervolle opdracht gekregen voor een pas 

gebouwde kerk, waar hij een paar jaar werk aan zal hebben.  

Maar na enige tijd legt hij de opdracht naast zich neer en vertrekt 

naar Londen om aan een andere opdracht te werken.  

Door zijn plotselinge vertrek laat hij Rubens in de steek en ook  

zijn familie. Waarom? 

Een vlot geschreven en zeer prettig te lezen historische roman. 

 

 

Ann Kidd Taylor: Zwemmen met haaien 

Maeve werkt als zeebioloog aan een project op Bimini. Ze heeft, 

nadat ze zelf als kind van 12 gebeten is, een fascinatie voor haaien 

en wordt dan ook de haaienfluisteraar genoemd. Als ze in Florida 

terugkeert, waar ze in het hotel van haar oma woonde, ontdekt ze 

dat haar broer een boek heeft geschreven. Een roman over haar 

mislukte relatie met Daniel die nu als kok in het hotel werkt.  

Maeve wordt geconfronteerd met haar verleden en vraagt zich af 

waarom ze ooit heeft gekozen voor de haaien in plaats van Daniel. 

Een mooi, zeer beeldend geschreven liefdesverhaal. 

 

 

James Patterson: De zestiende verleiding 

In De zestiende verleiding heeft rechercheur Lindsay Boxer met 

twee zaken te maken. Ze is ooggetuige bij een zware bomexplosie 

en wordt betrokken bij een onderzoek naar een seriemoordenaar die 

zijn slachtoffers door middel van een injectie om het leven brengt. 

Bij de bomexplosie wordt een man gearresteerd, maar tijdens zijn 

rechtszaak groeien de twijfels. 

Het eerste deel van het boek speelt zich grotendeels af in de 

rechtbank en in het tweede deel is Boxer op zoek naar de 

seriemoordenaar. Beide verhaallijnen blijven door elkaar heen 

geweven.  

Ondanks dat er weinig actie is, is het toch een zeer spannend boek. 

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/
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Nieuw in de Blauwe Tram: Quilt en handwerkclub  

 

Op vrijdag 9 februari en 23 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur is er 

een workshop Quilten voor iedereen die de basisvaardigheden wil leren. 

 

Tijdens deze workshop leert u de basis van het quilten. Hierna heeft deze club een open 

inloop op vrijdagmiddag in de even weken van 13.30 tot 16.00 uur. Een aantal 

deelnemers heeft al veel ervaring en zij delen deze kennis graag. Met, van en aan elkaar 

leren en daarbij nieuwe contacten opdoen met veel gezelligheid. Natuurlijk is er ook 

mogelijkheid tot ruilen van stofjes. 

 

Quilten is een handwerktechniek, waarbij drie lagen textiel met een stiksteek op elkaar 

genaaid worden. De bovenlaag kan bestaan uit een hele lap katoenen stof, bijvoorbeeld 

voor een deken, kinderdekentje of een mooi plaid voor de bank. De tweede laag bestaat 

vaak uit een vulling. De onderste laag is net als de bovenlaag weer van katoen.   

Aanmelding vooraf is noodzakelijk en kan bij de balie van Pluspunt 023 574 03 30.  

Kosten € 2,50 per keer inclusief 1 kopje koffie/thee. Neemt u zelf geknipte katoenen 

lapjes, een schaar, naald, draad en een potlood mee? 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1, Zandvoort centrum. 

 

Samen Poëzie lezen 

Wijksteunpunt De Blauwe Tram organiseert, in samenwerking met de Bibliotheek Zuid 

Kennemerland, elke twee maanden een Poëzie lezing.  

 

Op 15 maart 2018 van 14.00 tot 15.30 uur wordt de poëzie van Jan 

Jacob Slauerhoff behandeld. De arts Jan Slauerhoff is één van de 

belangrijkste dichters van het Interbellum. Zijn verzen worden 

gekenmerkt door Weltschmerz en eeuwig verlangen. Zijn verhalen  

en romans spelen zich af in exotische oorden, die hij als scheepsarts 

bezoekt. In zijn korte leven heeft Slauerhoff de nodige literaire 

contacten en publiceert hij veel. Slauerhoff, die vanaf zijn geboorte 

ziekelijk is, sterft jong aan tuberculose. 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gedichten, die gelezen en 

besproken worden, op papier. 

 

De bijeenkomst is in de bovenzaal van de Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1.   

Indien u slecht ter been bent kunt u uiteraard met de lift.  

Aanmelden vooraf is prettig maar niet noodzakelijk. De kosten voor deze middag zijn  

€ 2,00 inclusief koffie/thee. Meer informatie kunt u krijgen via Hans Ruurda: 

H.Ruurda@pluspuntzandvoort.nl 

 

Herstel het Samen 

Bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, kunt u op vrijdag  

23 februari tussen 14.00-16.00 uur weer terecht voor 

allerhande kleine reparaties. U kunt hierbij denken aan een 

reparatie aan een elektrisch apparaat zoals een strijkbout of 

een koffiezetapparaat. Maar ook voor naaiklussen, zoals het 

inkorten van een broek of rok of het aanzetten van een 

knoop, kunt u deze dag terecht.  

Deze “Herstel het Samen” middag wordt een aantal keer per 

jaar georganiseerd, omdat weggooien zonde is en een kleine reparatie vaak volstaat. 

Vrijwilligers staan klaar om samen met u uw meegebrachte item weer als nieuw te 

maken. Geheel gratis. U betaalt slechts voor de noodzakelijke onderdelen. 

Meer informatie is te krijgen bij Sandra Kluyskens, tel.nr. 574 03 30 of e-mail: 

sandrak@pluspuntzandvoort.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Handwerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Textiel
mailto:H.Ruurda@pluspuntzandvoort.nl
mailto:sandrak@pluspuntzandvoort.nl

