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Nieuwsbrief                 

Maart 2018 

 

           

 

 

 

Beste leden, 

 

 

 Het waren weer spannende dagen voor de Nederlandse deelnemers aan de 

          Olympische spelen in Zuid-Korea. Ze hebben het uitstekend gedaan met vele 

          behaalde medailles, maar er waren ook de nodige teleurstellingen. 

          Maar, zo zit sport in elkaar. Er kan er maar één de beste zijn. 

          Ik hoop dat u er thuis ook van genoten heeft, als het u natuurlijk interesseert. 

          Als sportgek moet ik zeggen, dat ik vaak op het puntje van mijn stoel heb 

          gezeten. Maar ik vind het ook wel weer fijn, dat het weer voorbij is. 

          Geschrokken ben ik echter toen ik hoorde, dat één van onze leden bij het  

          museumbezoek ten val was gekomen en daarbij behoorlijk gewond was 

          geraakt. 

          We gaan kijken of er bij dergelijke activiteiten een betere coördinatie kan zijn. 

          Dit zal het bestuur in de eerstvolgende vergadering gaan bespreken. 

          Gelukkig is alles op z’n pootjes terechtgekomen. Ik wens ons gewonde lid een 

          spoedig herstel toe. 

          Iets gezelliger om te vertellen is het feit dat onze twee reizen volgeboekt zijn. 

          Dat doet mij deugd. Wilt u toch nog mee, dan kunt u zich nog altijd 

          daarvoor opgeven. U komt dan op een reservelijst. Het komt nogal eens voor 

          dat er iemand afvalt. 

          Het is fijn voor de deelnemers om naar een reis uit te kijken. 

          Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere activiteiten, die door de vrijwilligers 

          georganiseerd worden. 

          Ik wens u weer veel leesplezier en plezier bij de diverse activiteiten. 

 

          Ik geef de pen nu door aan onze vicevoorzitter, die het volgende voorwoord 

          voor haar rekening neemt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter DSVZ 

Gerard Kuijper 

 

Denk aan de jaarvergadering op DINSDAG 10 APRIL 2018. 
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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 april is maandag 19 maart 

 

De nieuwsbrief over april 2018 wordt bezorgd van vrijdag 

30 maart tot en met maandag 2 april 

 

 

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 Freny Kirindongo- van Eck 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 4 maart Themamiddag Ierland 14.00 uur Theater De 

Krocht 

v.a. dinsdag 6 maart Telefonisch opgeven 

dagtocht Texel 19 april a.s. 

v.a. 9.00 uur bij Tilly of 

Freny 

Dinsdag 6 maart Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 8 maart Museumbezoek 09.11 uur bus 80 bij AH 

Dinsdag 27 maart Presentatie cultuurreis 

Denemarken 

14.00-16.00 uur Rode 

Kruisgebouw 

Woensdag 21 maart Uit eten 17.00 uur Eb en vloed 

Donderdag 22 maart Uit eten 17.00 uur Eb en vloed 

Dinsdag 10 april Algemene ledenvergadering 14.00 uur De Krocht 

Donderdag 12 april Modeshow 14.00 uur De Krocht 

Donderdag 19 april Dagtocht Texel v.a. 8.00 uur diverse 

opstapplaatsen 

14 t/m 18 mei  Vijfdaagse busreis Duitsland 

23 t/m 28 augustus  Zesdaagse cultuurreis  Denemarken 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:renemieke@live.nl
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Verslag etentje bij “de drie aapjes” 

Wat een wereld van verschil. 

Met de eetclub van DSVZ waren we dit keer te gast bij restaurant “de drie aapjes”.  

Wij zijn daar al eens eerder geweest en om het heel eerlijk te zeggen, vonden mijn 

vrouw en ik het toen geen voltreffer. De bediening had de zaak niet onder controle en de 

kwaliteit van de maaltijd was niet denderend. 

 

De vorige keer vroeg ik mij al af: Hoe kom je als eigenaar van een restaurant aan een 

naam als “de drie aapjes”. Ik heb daarover contact gezocht met de eigenaar en toen 

kwam de aap uit de mouw. Zijn ouders hadden vroeger een café in Amsterdam met de 

naam "de drie aapjes". En in een café gaat het echt om horen, zien en zwijgen (de 

symbolen van de drie aapjes). 

 

Maar nu de afgelopen keer op 24 en 25 januari: 

Wij werden gastvrij onthaald door twee leuke, goedlachse en uiterst vriendelijke 

gastvrouwen. Zelfs mijn jas werd aangepakt. Nou dat heb ik geweten. Ik kon mijn jas bij 

het weggaan nooit meer terugvinden. Ik ben maar bij de garderobe blijven staan tot er 

wat meer zicht was. Maar dat terzijde. 

Het restaurant heeft een heel warme uitstraling en op de kwaliteit van het diner was 

niets aan te merken. 

Als voorgerecht was de keuze tussen uien- of tomatensoep en ik heb in tijden niet zo'n 

heerlijke uiensoep gegeten en aan tafel was er ook niets dan lof over de tomatensoep. 

Voor het hoofdgerecht was de keuze tussen een moot op de huid gebakken zalm 

geserveerd op een bedje van stamppot en wasabi of crispy gebakken kipstukjes (op de 

plank geserveerd) met pommes frites en een heerlijke salademix met een smaakvolle 

dressing.  

Bij de zalm werd eerst wel wat vreemd (ook door mij) opgekeken naar het stamppotje, 

maar tijdens het nuttigen ervan bleek het geen verkeerde combinatie.  

De kip was perfect gegaard en werd als zeer smaakvol ervaren. De frites op tafel vonden 

gretig aftrek. Ook bij de visliefhebbers. En dan dat nasnoepen: even nog een frietje 

nadat je eigenlijk al klaar bent met de maaltijd. Heerlijk !!! 

De nagerechten Dame Blanche of koffie maakten het menu compleet. 

 

Lieve leden van DSVZ: wat mij betreft krijgen 

de drie aapjes er een aapje bij. 

Niet alleen om de kwaliteit van het diner, maar 

ook de voor de ontvangst en gastvrijheid. Het 

is een restaurant om nog eens terug te keren. 

 

Het vierde aapje heeft iets lovends, maar ook 

iets cynisch: 

aan tafel bij ons zat ook een dame die constant 

op haar mobiele telefoon zat te kijken. Laten 

we met elkaar afspreken dat wij dat nooit meer 

doen. 

Een goed gesprek is veel meer dan een 

“Whatsaap”. 

 

Ik heb de recensie over de eetclub nu twee maal geschreven, maar geef het 

stokje nu door aan een ander. 

 

Nico Assendelft 
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Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

Mevrouw T. Boer – Bijlsma, mevrouw A.C.J. den Heijer, 

mevrouw W.M. Wempe en mevrouw H.J.S. Zwarts – Klugt. 

Deze leden heten wij van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur 

 

 

 

Nordic Walking 

  

Op dinsdag 6 maart a.s. starten we weer met een serie van 13 lessen tot en met dinsdag 

5 juni 2018. In deze periode valt een week nog nader te bepalen vakantie.  

Maar liefst voor het tiende jaar gaat Marike Kramer alweer lesgeven. 

 

De lessen bestaan voor ongeveer een derde gedeelte uit spier- en evenwichtoefeningen 

en we leren natuurlijk om optimaal onze 

stokken te benutten.  

Vertrek elke dinsdag om 11.15 uur 

vanaf de ingang van de Amsterdamse 

waterleidingduinen aan de 

Zandvoortselaan bij het 

pannenkoekenrestaurant De Duinrand. 

U kunt een gratis proefles mee doen. 

Voor stokken wordt dan gezorgd. 

Helaas bestaat er voor de duinen geen 

groepskaart meer. Een jaarkaart, nu voor 365 dagen, kost € 8,50 en gaat in op de 

aankoopdag. De kaart is te koop bij het restaurant, al moet je de kaart via de computer 

activeren. Een dagkaart kost € 1,50. 

Kom ook genieten van onze schitterende duinen en Marike haar uitstekende en gezellige 

lessen. 

De kosten bedragen nog steeds € 3,00 per les. U krijgt een rekening aangeboden. 

Informatie en opgeven kunt u bij Jan Wassenaar. Tel. 06 46 07 57 30 of via 

waszand@ziggo.nl 

 

Voorjaar- en zomermodeshow op 12 april 

 

De modeshow komt met rasse schreden naderbij. Nog even en 

dan is het weer zover.  

De aanvangstijd zal een half uur eerder zijn dan we gewend 

zijn: 

namelijk 14.00 uur i.p.v. 14.30 uur. 

Maar geen zorgen; in de volgende nieuwsbrief leest u alles wat 

u moet weten. 

Wel kunt u thuis alvast maatregelen nemen. Een voor velen 

herkenbaar probleem: oh, ik heb te weinig kastruimte of……… 

te veel kleding. Een luxe probleem. Dat is eenvoudig op te 

lossen: kleding sorteren, opruimen, kleding naar kringloop of 

kledingcontainer brengen. Zodat u over een paar weekjes iets 

nieuws kunt kopen (voor niet te veel geld) op de modeshow.  

 

Klaasje Armbrust 

 

 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
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Museumbezoek op donderdag 8 maart, weer naar Den Haag 

 

Op donderdag 15 februari jl. hebben we enorm genoten van het bezoek aan Panorama 

Mesdag. Helaas kwam een van de deelneemsters ten val en bleek, later in het 

ziekenhuis, haar linker arm gebroken te hebben. Gelukkig kon ze op het eind van de 

middag met haar arm in een mitella naar huis. 

Door alle consternatie werd er laat geluncht en zijn de overige negen deelnemers daarna 

naar huis gegaan. 

Om het programma toch af te maken, gaan 

we op donderdag 8 maart a.s. weer naar  

Den Haag naar Museum Beelden aan Zee en 

daarna naar de pier in Scheveningen. 

André Volte-Utopia, moderne beeldhouwkunst 

tentoonstelling, geopend door prinses Beatrix, 

is dan nog te bezichtigen. Met de museum 

kaart gratis entree.    

We vertrekken om 09.11 uur met bus 80 

vanaf Albert Heijn. 

Aankomst station Heemstede 09.22 uur. 

Met de trein naar Den Haag Centraal 

vertrekken we om 09.42 uur vanaf spoor 2.  

Zo mogelijk nemen we de stoptrein die even 

eerder vertrekt, omdat we de afgelopen keer 

moesten staan in de volle trein tot Leiden. De 

beide treinen komen ongeveer gelijktijdig aan 

in Den Haag rond 10.11 uur. 

Daarna stappen we op tram lijn 9 en stappen uit bij halte Circus Theater.  

Het museum ligt ongeveer 500 meter zuidelijk van het Kurhaus. 

Gaat u mee, dan graag even een berichtje. 

Groeten, 

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

 

 

Uit eten 21 en 22 maart 

 

Waar:  Amsterdam Beach Hotel 

                    Zandvoort 

  Badhuisplein 2-4 Eb en Vloed  

Wanneer: woensdag 21 maart en 

  donderdag 22 maart  

Menu:  voorgerecht: Tomatensoep of 

                    champignonsoep  

                    hoofdgerecht: Schnitzel of  

                    gebakken lekkerbek met 

                    remouladesaus geserveerd met 

                    seizoengroenten en mix van 

                    pommes duchesses en friet 

  nagerecht: IJstaart met 

                                                                                  slagroom   

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:waszand@ziggo.nl
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
http://www.beeldenaanzee.nl/en/andre-volten
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Brouwers Tours dagtocht donderdag 19 april 2018 

Bezoek aan Ecomare en de Slufter op Texel 

 

Let op: vervroegde vertrektijden per halte; wees ruim op tijd; we wachten niet op 

laatkomers. 

We starten bij de HIK en vertrekken daar uiterlijk om 8.00 uur, Agatha 8.05 uur, Station 

8.10 uur, Vomar 8.20 uur, Van Lennepweg t/o BP 8.25 uur, Shell 8.30 uur en daarna  

de Bodaan. 

Wij hopen ruim op tijd voor de overtocht van 10.30 uur aan te komen in Den Helder. 

Tijdens de overtocht blijven de rollators in de bus. 

Bij aankomst op Texel rijden wij direct door naar Ecomare.  

Na de toegangscontrole 

wordt iedereen verwacht 

in het restaurant voor 

twee maal koffie/thee met 

gebak van bakker Timmer 

uit De Koog. 

Na de koffie heeft u vrij de 

gelegenheid Ecomare te 

bezoeken tot 14.00 uur. 

Om 14.10 uur vertrekken 

wij naar Restaurant De 

Slufter. Hier krijgt u het 

eerste drankje 

aangeboden door het 

“lekker –verwen -fonds”. 

 

Na het drankje krijgt u een maaltijd bestaande uit: vlees (varkenshaasje), vis (???)  

of een vegetarische schotel inclusief friet en salade. Uw keuze kunt u doorgeven bij uw 

aanmelding. 

Hierna heeft u vrij de gelegenheid om naar het uitkijkpunt De Slufter te gaan. Dit is te 

bereiken via drie trappen van twaalf treden of via een helling die rolstoeltoegankelijk is 

en dus ook geschikt is voor rollators. U heeft hier een mooi uitzicht over het 

natuurgebied. 

U kunt er ook voor kiezen in het restaurant te blijven of (indien het weer dit toe laat) 

plaats te nemen op het terras. De chauffeur geeft ter plaatse aan hoe laat wij weer 

vertrekken om de veerboot van 18.00 uur te halen. 

De prijs voor deze dagtocht is € 49,00 per persoon (prijsverhoging in verband met 

hogere kosten bus). 

Te voldoen op rekeningnummer NL 34 ABNA 0414 618 882 op naam van  

Seniorenver Zandvoort (de naam van onze vereniging dus verkort en zonder punt 

vermelden op uw bankoverschrijving) 

U kunt zich opgeven en betalen vanaf dinsdag 6 maart 9.00 uur t/m zondag 8 april 2018.  

Na 8 april is uw boeking definitief; bij latere annulering kan er geen geld worden 

teruggestort. 

Aanmelden bij Freny: frenyvaneck@casema.nl of tel.: 023 537 12 49 (niet na 17.00 uur) 

of bij Tilly: thpolsma@casema.nl of tel.: 023 571 62 65. 

 

Ingeval het antwoordapparaat aan staat dan duidelijk en rustig spreken, opgeven met 

naam, tel. nr., opstapplaats, aantal personen, dus ook uw medereiziger(s). 

Als er nog plaats is, krijgt u dit meteen van ons te horen of anders mailen of bellen wij u 

terug. 

Als u vragen heeft over de dagtocht of u wilt deze annuleren dan altijd Tilly of Freny 

benaderen en beslist niet het secretariaat of de ledenadministratie. 

 

 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
mailto:thpolsma@casema.nl
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Cinema Nostalgie  

 

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

The Greatest Showman met Hugh Jackman. 

 

 

 

 

 

The Greatest Showman is een muzikaal spektakel 

over het ontstaan van de showbusiness en het 

gevoel van verwondering dat ontstaat als dromen 

werkelijkheid worden. De film is geïnspireerd door 

de ambitie en fantasie van P.T. Barnum. Barnum 

was een visionair die zich van niets wist te 

ontwikkelen tot het brein achter een betoverend 

spektakel dat wereldwijd publiek aansprak en in 

vervoering bracht. De film is geregisseerd door 

nieuwkomer Michael Gracey en voorzien van de 

muziek van Oscar®winnaars Benj Pasek en Justin 

Paul ‘La La Land). Met Oscar® genomineerde Hugh 

Jackman in de hoofdrol. De overige rollen worden 

vertolkt door Zac Efron, Oscar® genomineerde 

Michelle Williams, Rebecca Ferguson en Zendaya.  

  

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Boekentips                                                             

 

        

        

       Abby Clements 

       Liefde met een parasolletje 

       De zussen Imogen en Anna erven na het overlijden van 

       hun oma haar ijssalon aan de kust van Engeland. Oma  

       heeft echter in haar laatste jaren de salon verwaarloosd 

       en de zaak heeft geen goede naam. Beide zusters hebben 

       geen enkele ervaring in het beheren van een ijssalon en 

       maken er een zooitje van. Om de winkel te kunnen redden 

   besluiten ze dat Imogen in de winkel blijft en Anna ijs gaat 

   leren maken in Italië. Zullen de zusters het redden? 

       Een boek om alvast in een zomerse stemming te komen. 

   Vol humor en romantiek. 

 

 

 

    

   Roberta Marasco 

       Het geheim van de thee 

   Als de moeder van Elisa komt te overlijden beseft Elisa dat 

   ze eigenlijk heel weinig weet van het verleden van haar 

       moeder. 

   Bij het opruimen van haar spullen wordt ze ook niet veel  

   wijzer. Ze vindt wel een mysterieus doosje met bijzondere 

   thee en herinnert zich dat ze daar nooit van mocht 

   drinken. 

   Op het etiket van het doosje staat de naam van een dorp 

   in Italië en Elisa besluit daar naartoe te gaan.  

   Ze hoopt hiermee meer te ontdekken over het verleden 

   van haar moeder. 

       Een boeiende roman met mooie sfeer- en  

   natuurbeschrijvingen. 

 

 

 

 

 Jens Lapidus 

     Topman 

 Derde boek met ex-misdadiger Teddy en advocate Emelie 

 als samenwerkend duo in de hoofdrol.  

     In Stockholm worden door een geheim netwerk jonge  

 meisjes uitgebuit en als ze niet meewerken uit de weg 

 geruimd. Als Katja in deze kwestie wordt opgeroepen als 

 getuige en dit niet wil, benadert ze Emelie die op haar 

 beurt Teddy er weer bij haalt voor grondig onderzoek in de  

 onderwereld van Zweden. Maar Teddy wordt ook benaderd 

 door de ondergrondse topman mr. One en het grote geld 

 lonkt. 

     Weer een ijzersterke, keiharde thriller van Lapidus. 
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De Informatiemarkt 'Lang lekker wonen in Zandvoort'  

maandag 19 maart van 14.00 en 16.00 uur in De Blauwe Tram. 

Op maandag 19 maart bent u van harte welkom op de: “Lekker Lang 

Wonen markt”.  Tijdens deze praktische informatiemarkt krijgt u 

antwoord op vragen die betrekking hebben op het langer zelfstandig  

en prettig wonen in Zandvoort. 

We blijven steeds langer zelfstandig wonen. Maar welke hulpmiddelen 

zijn er voor die kleine onhandigheden waar u in het dagelijks leven tegen aanloopt?   

Bij wie moet u zijn met uw vragen?  

Wethouder Gert-Jan Bluijs zal de middag om 14.00 uur openen en sprekers introduceren 

waarbij verschillende organisaties een korte uitleg geven over wat zij te bieden hebben. 

En een inwoner vertelt wat hij zelf in zijn eigen wijk doet om hier prettiger te wonen. 

Vervolgens kunt u na een kopje koffie en wat lekkers de informatiestands langs om uw 

vragen te stellen en informatie te krijgen. 

Wist u bijvoorbeeld dat de gemeenteblijvers leningen verstrekt aan mensen, die in hun 

koopwoning willen blijven wonen en waarbij het nodig is om aanpassingen uit te voeren? 

De gemeente komt tijdens deze markt informatie geven over deze leningen. Ook zijn er 

twee WMO casemedewerkers aanwezig die u direct informatie kunnen geven over 

aanpassingen zoals wanneer u in aanmerking komt voor een traplift. Kennemerhart 

(voorheen Amie) vertelt wat de ergotherapeut voor u kan betekenen.  

De ijzerwinkel Zandvoort is ook aanwezig op de markt en laat zien wat zij allemaal aan 

hulpmiddelen in hun assortiment heeft. De klussenbus is aanwezig. 

Woningbouwvereniging De Key  informeert u over hun verhuisproject en de Verbeelding 

laat zien hoe zij met hun  tuinonderhoudproject buurtbewoners bijstaan die hun eigen 

tuin niet meer kunnen onderhouden. Pluspunt Zandvoort informeert over het 

klusvrijwilligers project. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u bijvoorbeeld direct te helpen 

online zaken uit te zoeken. Zandstroom en Juttershart hebben informatie over 

ontmoetingscentra. Ook de Seniorenvereniging is aanwezig met informatie.  

Lekker wonen behelst immers meer dan hulpmiddelen, mensen ontmoeten en aan 

activiteiten deelnemen is ook belangrijk om prettig te wonen en leven. 

Het Sociaal Wijkteam is aanwezig om  algemene vragen rondom wonen, werk en welzijn 

te beantwoorden.  Of heeft u last van die hoge drempel in uw schuur? De werkplaats van 

Nieuw Unicum demonstreert  hoe zij in Zandvoort oprijplanken kunnen maken. 

U bent van harte welkom op maandag 19 maart in Wijksteunpunt De Blauwe Tram,  

Louis Davids Carré 1 

Nieuw: Biljarten in De Blauwe Tram 

Naast de leesruimte van de Bibliotheek staat een biljart. Iedereen is hier van harte 

welkom om een biljartje te leggen. Ook als u een biljartmaatje zoekt, bent u welkom! 

Elke donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 -10.30 uur en van 10.30 tot 12.00 uur.  

De kosten zijn € 3,-- per persoon inclusief een kopje koffie of thee. 

Loop gewoon eens binnen op deze ochtenden of reserveer de tafel via Hans Ruurda 

email: h.ruurda@pluspuntzandvoort.nl.  

Locatie: Wijksteunpunt Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1 

Bloemenworkshop 

Elke 14 dagen in de oneven weken is er in de grote zaal van De Blauwe Tram,  

Louis Davidscarré 1, van 13.00 tot 15.00 uur een Bloemenworkshop.  

Onder begeleiding van docente Lucia Hartman maakt u een leuk bloemstuk om uw 

huiskamer mee op te fleuren.  

Deze workshop is inclusief 1 kop koffie/thee en kost € 7,00 p.p. per keer (contant te 

betalen aan de docent). U dient wel zelf een bakje/vaasje mee te nemen.  

Aanmelden voor deze workshop is noodzakelijk en kan via de balie van Pluspunt:  

023 574 03 30. 

De eerstvolgende workshops zijn op 2 & 16 maart. 

 

mailto:h.ruurda@pluspuntzandvoort.nl

