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Nieuwsbrief   

Oktober 2018  

 

          Beste leden, 

 

 

 

          Deze keer mag ik het voorwoord schrijven. 

          Ik moet eerlijk bekennen dat iets schrijven niet mijn ding is. 

          Ik stel mij even aan u voor. 

          Mijn naam is Mieke Kluitenburg en woon sinds 1999 in Zandvoort samen met 

          mijn familie. Het woont hier heel erg  leuk en het is regelmatig gezellig in  

          het dorp. 

          Ook heb ik mij aangemeld voor het regelen van een kaartje te sturen aan de 

          zieke medemens of als leden een huwelijksjubileum vieren.  

          In de vorige nieuwsbrief stond mijn telefoonnummer er niet goed in.  

          Het moet zijn 06 51 58 34 67 of 023 576 80 05. 

          Als het goed is, zijn alle activiteiten weer begonnen. Ik wens iedereen er veel 

          plezier mee. 

          Verder zijn  er natuurlijk in oktober weer de nationale ouderdagen.  

          Deze doen wij door middel van een High Tea in de Krocht welke wordt 

          verzorgd door Theo Smit. 

          Ook is er nog de safaritocht. Dit gaat gebeuren op de Hoge Veluwe op 

          11 oktober a.s.  

 

          Mieke Kluitenburg  

          Algemeen bestuurslid. 
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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. In de kantine van de Jeu de boules 

vereniging Thomsonstraat 3 te Zandvoort.                     

Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerard Kuijper op  

telefoonnummer 023 571 82 05. 
 

   Zwemmen 

  Op maandag vanaf 9.45 uur in het zwembad van Center Parcs 

  Zandvoort. Met de Center Parcs voordeelpas betaalt u € 6,10 

  voor een dagkaart. Van onze vereniging ontvangt u, alleen op 

  maandag, € 2,00 retour, zodat het zwemkaartje u uiteindelijk 

  € 4,10 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 

 

Aandacht voor elkaar 

Een kaartje bij ziekte, een attentie bij bijvoorbeeld een 

huwelijksjubileum etc. 

Een beetje aandacht voor elkaar. Geef dit door aan Mieke Kluitenburg. 

Mieke is bereikbaar op telefoonnummer 023 576 80 05  

of 06 51 58 34 67 

    
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 november: maandag 15 oktober a.s.  

 

De nieuwsbrief over november 2018 wordt bezorgd van  

vrijdag 26 oktober tot en met maandag 29 oktober  

 

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=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=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 Functie 

Gerard Kuijper Voorzitter 
Olga Poots Vicevoorzitter/ 2e penningmeester 

Ton van Waarde Secretaris 
Jan Wassenaar Penningmeester 
Ferko van Ancum Algemeen bestuurslid 
Els Kuijper Bestuurslid/ ledenadministratie 
Mieke Kluitenburg Algemeen bestuurslid 
Yvonne Janse Bestuursassistent 
 

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: 

 

Dinsdag 2 oktober Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 4 oktober Museumbezoek Enkhuizen  9.05 uur station Zandvoort 

Vrijdag 5 oktober  High Tea  14.00 uur Theater de Krocht 

Zaterdag 6 oktober High Tea  14.00 uur Theater de Krocht 

Donderdag 11 oktober Dagtocht Op Safari 9.00 uur div. opstapplaatsen  

Dinsdag 16 oktober Uit eten 17.00 uur De drie aapjes 

Woensdag 17oktober  Uit eten 17.00 uur De drie aapjes 

Donderdag 18 oktober Modeshow 14.00 uur Theater De krocht 

 

Samen “effeweg”  met DSVZ 

 

                        
We hebben genoten, van een prachtige reis, via Lübeck naar Kopenhagen,  

met een uitstap naar Zweden over de mooie brug naar Malmö en met de ferry terug 

langs de Deense Riviera. 

In de stad Hamburg had ik best nog een dagje langer willen blijven. 

Prima hotels, een mooi uitgebalanceerd dagprogramma, 4 perfecte (NL) gidsen, heerlijk 

eten, het heeft ons aan niets ontbroken. Het zonnetje, onze Freny, chauffeur Nico en 

fijne reisgenoten deden de rest. 

Wil je onze reis nog even herbeleven of meegenieten van mijn Albelli fotoboek? Kijk dan 

op onze website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl in het mapje:  

foto’s reis Denemarken. 

Ferko van Ancum 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Verslag 6-daagse reis naar Kopenhagen van 23 t/m 28 augustus 2018 

Het viel niet mee,donderdag 23 augustus  vroeg uit je bed, alles afhandelen, koffer 

pakken en vóór 8.00 uur bij de bus staan voor vertrek naar Kopenhagen. Het grootste 

gedeelte was er al om 7.30 uur en met een prima chauffeur vertrokken we met 45 man. 

Ik kan nu wel alles vertellen wat we onderweg aan prachtige gebouwen enz. gezien 

hebben, maar ik beperk mij daarin, want Ferko heeft een prachtige fotocollage gemaakt 

van de reis en die kunt u bekijken op onze website.  

Dan nu even kort de 6 dagen. 

 

Dag 1. Eerst op naar ons koffieadresje, waar Olga 

en Inge onze jarige Gerard Bluijs verrasten met een 

felicitatie liedje en toen zat de stemming er al 

meteen in. Die is dus al die 6 dagen niet meer 

weggeweest!  Na de koffie, gebak en het plasje 

reden we naar het eerste hotel in Plön waar we 

gelijk op het terras neerstreken. Een gedeelte ging 

het meer bewonderen. Prima hotel voor 1 nachtje, 

bedden waren niet helemaal volgens opgave. Eten 

was redelijk. 

 

 

Dag 2. De volgende morgen vertrokken we richting Denemarken, met een onderbreking 

in Lübeck, waar we een rondtour kregen met een gids. Lübeck vond ik persoonlijk het 

minst interessant, zowel wat betreft de stad zelf als de gids daar. Het is een Hanzestad 

en die combinatie met onze Hanzesteden is dan wel weer apart. Het Marsepeinmuseum 

was wel  in trek. Met de bus op de Ferry (drie kwartier) kwamen we na nog een stukje 

rijden aan in Hotel Lautrup Park, in de buurt van Kopenhagen. Een uitstekend hotel met 

uitgebreid diner- en ontbijtbuffet. 

 

Dag 3. Deze dag is helemaal besteed aan het eigenlijke doel: 

“Kopenhagen”. Een mooie stad, waarin we ’s morgens een rondtour 

kregen met een gids en ’s middags op eigen houtje de stad ingingen. 

We zijn natuurlijk geweest bij de Zeemeermin en het Koninklijk 

Kasteel Amaliënborg. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar, op 

loopafstand en de Koninklijke familie woont daar ook gewoon, 

eigenlijk midden in het centrum. Wel mocht je van de wachten niet op 

de stoep komen, dat was te dichtbij. Dan kwamen ze naar je toe. Dan heb je natuurlijk 

attractiepark Tivoli en in ieder geval is Cilia in het rad gegaan! Eng hoor. Je hebt daar het 

Centraal Station, Tivoli, Gemeentehuis en de grote winkelstraat, de beroemde Strøget. 

Het was feest in Kopenhagen en je kon gratis met de boot oversteken o.a. naar het 

beroemde operagebouw en de Spitfires vlogen over in Deense kleuren. Iedereen heeft 

daar zijn eigen ervaringen opgedaan, vaak heel verschillend, maar allemaal positief. 

 

Dag 4. Een prachtige rondtour van Kopenhagen 

naar Zweden, Malmö, over de beroemde 

Öresund brug over de Sont. Interessant om de 

combinatie van wonen en werken tussen deze 

twee landen te horen, want ook daar hadden wij 

een uitstekende gids. Daarna noordelijker in 

Zweden met de ferry weer oversteken naar 

Denemarken. Bezoek aan Slot Kronborg, waar 

o.a. een gedeelte uit Shakespeare’s Hamlet werd 

gespeeld. Het was mooi weer en ook het stadje 

en het gezellige haventje waren de moeite 

waard. Via de Deense Rivièra weer zuidwaarts                    

terug naar ons hotel.  
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Dag 5. Op de terugweg hebben we nog het 

eiland Møn in Denemarken bezocht, met zijn 

krijtrotsen.  Sommigen waagden zich met de 

trappen (500 treden) naar beneden, maar je 

moest ook weer omhoog!! Daarna nog even 

naar het plaatsje Stege, de lunch en door naar 

de ferry voor de oversteek terug naar hotel 

Holst in Sieversen. Het was een familiehotel, 

maar wel groot. Voor 1 nacht wel te doen. De 

eigenaar verwelkomde ons vriendelijk en het 

behulpzame personeel bracht de koffers naar 

boven voor de kamers die niet met de lift 

bereikbaar waren.  

 

Dag 6. Eerst nog even naar Hamburg voordat we 

aan de laatste terugreis begonnen. Ik was 

verbaasd over deze mooie stad met ook veel 

aandacht voor de natuur, dat had ik niet verwacht. 

We hebben in die korte tijd zoveel gezien, te veel 

om op te noemen. Goede gids weer.  

Prachtige St. Michaelskerk en oude 

weduwehuisjes. Na Hamburg op weg naar ons 

laatste etentje in Duitsland. Snel, maar lekker en 

knus. Om kwart voor elf ’s avonds kwamen we in 

Zandvoort aan. Moe maar voldaan. 

 

Tot slot nog dit, onze onderlinge contacten waren, 

voor zover ik dat heb kunnen beoordelen, prima. 

Ook aan tafel werd in alle restaurants gewoon 

aangeschoven zonder ‘bezet’ instructies. En op het 

terras werd de kring steeds groter, gezellig hoor. 

Ik heb wel enkele kreunen gehoord over rammelingen in maag en/of darmen.  Gelukkig 

was het tijdelijk.  

 

Het weer viel mee. In Lübeck was veel wind, in Kopenhagen was gelukkig de hele dag 

zon tot 4.00 uur ’s middags, maar toen plensde het dan ook. Op de terugweg op het 

eiland Møn hebben we korte tijd regen gehad. Maar we hebben in die zes dagen ook vaak 

heerlijk buiten op terrasjes kunnen zitten. 

 

In de bus hadden wij een privé serveerster (Astrid met haar crew), die zorgde dat de 

koffie en de drankjes, vooral vanaf 4.00 uur ‘s middags, keurig werden bezorgd. 

 

Vanaf die tijd liet ook de "jeugd", die meest achterin de 

bus zat, aardig van zich horen!!  De meer bezadigde 

voorin groep moest soms grenzen stellen aan het aantal 

smartlappen waarmee de reis werd opgevrolijkt!? 

Och…. de chauffeur wil volgend jaar weer graag onze bus 

rijden, dus het zal allemaal nog wel meegevallen zijn.  

De chauffeur reed trouwens uitstekend en overlegde 

prima met Freny. 

 

Op deze reis hebben we enorm veel indrukken opgedaan. Vooral ook omdat de vier 

gidsen ons veel over de landen en plaatsen hebben verteld. Vermoeiend maar de moeite 

waard en dit succes is voor een groot deel te danken aan de uitstekende organisatie van 

het programma en daarvoor verdient Freny een heel groot compliment!  

Truus v.d. Voort. 
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DSVZ Seniorendagen 2.0 met High Tea in De Krocht 

Helaas had Olga Poots een technische storing en was op donderdag 6 september, de 

eerste dag voor aanmelden voor de High Tea, erg slecht bereikbaar. 

 

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober is er totaal plaats voor maximaal 200 personen, 

uiteraard voor leden, maar ook voor geïnteresseerde 50+ Zandvoortse inwoners. Met een 

bijdrage van € 7,50 per persoon komen onze leden en gasten op de gastenlijst. 

Is jouw partner, broer of zus, 50+ buurman of buurvrouw, enz. 

nog geen lid? Helemaal leuk. Tip ze, dat ze kunnen kennismaken 

met onze vereniging tijdens een High Tea. 

Deelname uitsluitend in de voorverkoop en helaas: VOL = VOL 

Wees er snel bij om uw plaats(en) te reserveren. 

Bel of mail naar:  Olga Poots Telefoon:  023 574 97 89,  

E-mail: o.poots@kpnplanet.nl  

Indien het antwoordapparaat aan staat, rustig naam en telefoonnummer inspreken  

en u wordt zeker teruggebeld. 

Doe daarna uw betaling, te voldoen op bankrekeningnummer NL 60INGB0007463963                 

t.n.v. Seniorenvereniging Zandvoort onder vermelding van naam of namen,                                                   

lid of gast én High Tea op vrijdag 5 oktober of High Tea op zaterdag 6 oktober.  

 

Voor de 3e keer gaan wij met meer dan 200 leden samen de ouderendagen in Zandvoort 

vieren.  

 

Op beide dagen gaan de deuren van Theater De Krocht om 13.00 uur open en let op:                          

de aanvang van de High Tea is om 14.00 uur. Geen plaats- en kaartverkoop aan de zaal. 

 

                   
 

Voor leden en gasten,met een High Tea zoals een High Tea hoort te zijn. 

Heel veel lekkers, zoet en hartig, het is er allemaal. 

                 

Uiteraard met hele 

lekkere theesoorten en 

als afsluiter een koffie 

kaatje  

en advocaatje met 

slagroom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:o.poots@kpnplanet.nl
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Buitenmuseum 4 oktober Enkhuizen 

Wandel over de klinkerstraten van het buitenmuseum en 

stap terug in de tijd! Met meer dan honderdveertig 

historische gebouwen uit plaatsen rond de voormalige 

Zuiderzee, is het buitenmuseum een dorp op zich.  

Bezoek het postkantoor, maak kennis met de bewoners van 

Urk en help mee met de oude ambachten. Bekijk ook de 

hedendaagse designpresentaties die zijn geïnspireerd op het 

wonen en werken van vroeger. Trek gekregen? Eet een vers 

gerookt visje bij de visrokerij of strijk neer bij café 

Hindeloopen en geniet hier van het prachtige uitzicht over het 

IJsselmeer. 

We vertrekken met de trein van 09.05 uur uit Zandvoort. 

Aankomst Amsterdam Centraal om 09.36 uur. 

Vertrek Amsterdam Centraal om 09.49 uur van spoor 8A. 

Aankomst Enkhuizen 10.52 uur (geen overstap heen in 

Sloterdijk i.v.m. de poortjes). Vandaar lopen we naar de 

museumboot, die ons in 25 minuten naar het buitenmuseum vaart.  

De entree is € 16,00, museum en Bankgiro loterij VIP-kaart gratis. 

Koffie drinken we in het museum, omdat de boot aansluit op de trein aankomst tijd. 

Duimt u mee voor goed weer? Gaarne een berichtje als u mee gaat. 

Groeten, 

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

 

Uit eten 16 en 17 oktober 

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

  Haltestraat 58, 2042 LP Zandvoort  

Wanneer: dinsdag 16 oktober en 

  woensdag 17 oktober  

Menu:  voorgerecht: garnalenkroket of crispy chicken 

hoofdgerecht: halve kip met appelmoes, frites en 

salade of scholfilet met groenten en frites. 

  nagerecht: dessert van de chef 

Prijs:  € 15,00 exclusief consumpties. 

Hoe laat: u bent vanaf 17.00 uur welkom.  

                    V.a. 18.00 uur wordt het eten geserveerd.  

U kunt zich opgeven vanaf dinsdag 25 september 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 

 

De modeshow (alleen indien vooraf aangemeld) 

Wanneer : donderdag 18 oktober 

Waar  : theater De Krocht 

Entree  : gratis + 1 lootje (alleen indien aangemeld) 

Aanvang : 14.00 uur 

Zaal open : 13.30 uur 

Consumpties  : cash betalen (eigen rekening) 

Aangekochte kleding kan ook met pin afgerekend worden. 

Er zijn 3 rondes. Verloting tussen 2e en 3e ronde. Geen pauze. 

Aanmelding noodzakelijk i.v.m. aantal zitplaatsen.  

U kunt reserveren bij Els Kuijper per mail 

els.kuijper@hotmail.com of telefonisch 023 571 82 05  op 

werkdagen tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Ook kunt u 

reserveren bij Klaasje Armbrust per e-mail 

klaasjearmbrust@gmail.com of telefonisch 023 571 75 22. 

Wij proberen er weer een leuke middag van te maken. 

mailto:waszand@ziggo.nl
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
mailto:klaasjearmbrust@gmail.com
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Leer uw Android smartphone kennen 

Met een smartphone kun je naast bellen en sms’en ongeveer alles wat je 

ook met een computer zou kunnen doen. Bijv. muziek luisteren, tv 

kijken, een route plannen, zoeken op internet. In deze cursus leert u de 

basisbeginselen van het omgaan met uw smartphone. Deze cursus is 

geschikt voor alle gebruikers van een Android smartphone (bijv. Samsung, LG, Huawei). 

U werkt met uw eigen smartphone; zorg dat hij opgeladen is. U krijgt 25% korting op de 

cursusprijs als u een kopie van uw ID-kaart en de Zandvoortpas inlevert. 

Dinsdag 16 oktober t/m 13 november van 10.00 – 12.00 uur; 4 lessen voor € 42,00. 

 

Vrijdag 21 september van 10-12 uur in Pluspunt: “Heel PLUSPUNT bakt!” 

Burendag vier je samen en waarmee vier je nou beter dan met koffie en 

taart? Gezellig babbelen en elkaar leren kennen onder het genot van een 

lekker bakje koffie kan tijdens Burendag gratis bij Pluspunt.  

 

Pluspunt daagt de buren uit: wie maakt de lekkerste taart?  

Bent u gek op taarten bakken? Meld u dan aan voor de Pluspunt 

taartenbakwedstrijd! Voor elke taart krijgt u 10 euro aan materiaal vergoed. Een jury van 

echte taartliefhebbers zal alle ingediende taarten beoordelen en een winnaar kiezen. Er 

zal worden gelet op vorm, smaak en presentatie. Er valt een leuke prijs te winnen! 

 

Bent u gek op taart eten en gezelligheid? Kom dan langs op Burendag bij Pluspunt in 

Zandvoort Noord voor een heerlijk bakje koffie met een stuk taart en veel gezelligheid! 

Deelname is gratis. Aanmelden voor de taartwedstrijd kan bij de balie van Pluspunt, 

Flemingstraat 55, 023 574 03 30. Meer informatie kunt u krijgen via Jolanda Meier: 

jolanda@pluspuntzandvoort.nl 

 

Vrijdag 21 september van 13.30-15.30 uur: Beweeg met de buurt mee! 

Lekker taart gegeten bij Pluspunt in de ochtend? Zin in wat beweging om de calorieën 

eraf te krijgen? Kom dan in de middag naar de Blauwe Tram in het Centrum en werk mee 

aan de gezamenlijke conditie van de buurt op de sport-Burendag! Zowel op het plein 

voor de deur als binnen in de gymzaal is er van alles te beleven: jong en oud is welkom; 

er is voor elke leeftijd een leuke activiteit. Er worden sportieve demonstraties gegeven 

waarbij meedoen wordt aangemoedigd. Tussendoor krijgt u een verfrissend drankje en 

kunt u zich aanmelden voor een leuk sportmaatje.  

13.30 uur   Ontmoetingstafel voor o.a. een sportmaatje. 

14.00 uur    Bellicon, demo en meedoen! 

14.00 - 14.45 uur      Walking Football op het plein. 

14.30 uur    Fit voor senioren, demo en meedoen! 

15.00 uur    Tai Chi, demo en meedoen! 

15.00 - 16.00 uur   Sportinstuif voor alle kinderen van het basisonderwijs. 

15.00 - 15.30 uur  Beweeg mee met het Circus, voor alle leeftijden! 

Locatie: wijksteunpunt de Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort centrum. 

Meedoen aan deze leuke en actieve Burendag is geheel gratis, aanmelden is niet nodig. 

 

Heren enthousiast over kookcursus Pluspunt! 

De kookcursus voor mannen (senioren) bij Pluspunt is een groot succes. Elke 

dinsdagmiddag komt er een enthousiast groepje van 9 mannen bijeen om te leren koken. 

Voor de cursus in oktober is er nog plek! 

Deze cursus biedt u de kans in zes lessen meer kennis te krijgen over koken en bakken 

en om anderen te ontmoeten. Bent u 60 jaar of ouder en wilt u ook meedoen aan deze 

gezellige kookcursus voor mannen? De cursus vindt plaats op dinsdag van 16.00 tot 

19.00 uur en gaat weer van start op 2 oktober bij Pluspunt, Flemingstraat 55. De kosten 

bedragen € 60,00; dit is inclusief de maaltijd, een drankje en een kopje koffie of thee na.  

Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij Pluspunt, Astrid Zoetmulder of 

023 571 93 93. U kunt ook bellen naar de receptie van Pluspunt: 023 574 03 30.  

mailto:jolanda@pluspuntzandvoort.nl
mailto:a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl
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Cinema Nostalgie presenteert: Klanken van oorsprong  

 

Op 2 oktober 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor de 

documentairefilm Klanken van oorsprong. Met Riem de Wolff, Liesbeth List, Anneke 

Grönloh, Hans Bax. 

 

Regisseur Hetty Naaijkens - Retel Helmrich  (Buitenkampers, Contractpensions) toont in 

haar nieuwe documentaire Klanken van Oorsprong het verhaal van diverse artiesten met 

een Nederlands-Indische achtergrond, die tussen 1945 en 1962 samen met meer dan 

350.000 andere Indische Nederlanders gedwongen terug moesten naar hun 

oorspronkelijke vaderland: Nederland. Eenmaal in Nederland kregen Nederlands-Indische 

bands als "The Tielman Brothers" en "The Crazy Rockers" direct veel gehoor bij de 

dolenthousiaste Nederlandse 

jeugd, die een grote honger had 

naar Rock ‘n roll muziek. Ook 

Nederlands-Indische zangers en 

zangeressen zoals Sandra 

Reemer, Liesbeth List en 

Boudewijn de Groot maakten veel 

furore. Anneke Grönloh en Ruud & 

Riem de Wolff (The Blue 

Diamonds) verwierven zelfs 

enorme internationale roem, net 

als de naar de VS geëmigreerde 

broers Eddie en Alex van Halen. 

Hoewel al deze muzikanten erg 

van elkaar verschillen, hebben ze 

veel dingen gemeen. Allereerst 

hun geschiedenis van oorlog, 

vluchten, opnieuw beginnen in 

een vreemd land en aanpassen. 

Daarnaast de muziek als grootste 

uitlaatklep. De muzikale 

documentaire Klanken van 

Oorsprong, is een mozaïek van 

verhalen over de kracht van 

overleven in moeilijke 

omstandigheden, de herkomst 

van de geportretteerden en het 

zoeken naar hun identiteit, 

afgewisseld met (swingende) 

muziek en nog nooit eerder 

vertoond archiefmateriaal van 

zowel muziekoptredens als uit het 

koloniale tijdperk.  

 

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. 
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   Hiro Arikawa 

   Reisverslag van een kat 

   Na 5 jaar te hebben samengewoond met zijn zwerfkat Nana 

   besluit Satoru dat ze op reis gaan. Samen doorkruisen ze 

   Japan en bezoeken ze vrienden van Satoru. Ze bezoeken 

   een boer die Nana alleen maar ziet als rattenvanger, een lief 

   echtpaar met een pension waar dieren altijd welkom zijn en 

   als laatste een treurige man. Nana heeft geen idee waarom 

   ze op reis zijn en waarom ze deze mensen bezoeken. Tot hij 

   erachter komt dat Satoru een nieuw baasje voor hem zoekt. 

   Het verhaal wordt verteld door Nana, de eigenwijze kat met 

   een sterke eigen mening. 

   Ontroerend en lief. 

 

 

 

 

   Sarah Lark 

   De tijd van de vuurbloemen 

   Het leven van twee vrouwen in de 19e eeuw. 

   De Duitse Ida vertrekt in 1837 met haar familie naar 

   Nieuw-Zeeland om een beter leven te zoeken.  

   Ze is uitgehuwelijkt maar verzet zich er tegen. 

   Cat woont in Nieuw-Zeeland als dochter van een 

   alcoholistische hoer. Ze groeit op in een bordeel. De 

   bordeelhouder wil, als Cat 13 jaar wordt, haar 

   maagdelijkheid verkopen aan de hoogste bieder.  

   Ze bedenkt een plan om te ontsnappen, maar waar moet ze  

   naartoe? 

   Lukt het beide vrouwen een nieuw begin te vinden? 

 

 

 

 

 

   Emelie Schepp 

   Postuum 

   De vierde thriller van Schepp met officier van justitie  

   Jana Berzelius in de hoofdrol. 

   Als Sam Widell thuiskomt, blijkt zijn vrouw vermoord en  

   zijn zoon ontvoerd te zijn. Jana krijgt de leiding over de  

   zaak en zet samen met haar team alles op alles om het 

   jongetje levend terug te vinden. Maar dit wordt een race 

   tegen de klok. 

   Weer een heerlijk spannende thriller waarbij je zeker niet 

   gestoord wilt worden tot het uit is. 

 

 

 


