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Nieuwsbrief   

September 2018  

 

          Beste leden, 

 

De laatste tijd hoor ik regelmatig de kreet “anders denken”. Ik heb dit tijdens 

mijn laatste vakantie mogen ervaren. Wij (Gerard en ik) reden in Duitsland en  

tijdens een sanitaire stop zagen wij speciale parkeerplaatsen voor vrouwen !?  

          Er zijn parkeerplaatsen voor gehandicapten, ouders met kinderen en hier dus 

          ook speciaal voor vrouwen. Onze eerste reactie was nogal lacherig, vaak horen 

          we dat vrouwen niet kunnen rijden …… maar nee, dit was serieus voor de  

          veiligheid van vrouwen. Hier is anders over nagedacht. 

          Ook bij ons hotel was er “Frauenparkplatz” en dan 

          wil ik daar natuurlijk parkeren.  

          Tijdens bestuursvergaderingen zijn er soms discussies 

          en merk je hoe zeven personen anders kunnen denken over één onderwerp.  

          Best interessant. Ik ga met het “anders denken” de komende tijd verder iets 

          doen, want ik vind het best leerzaam.  

 

          Bent u met vakantie geweest? Dan hoop ik dat u een fijne tijd heeft gehad. 

          De mensen, die thuis zijn gebleven, kunnen terugkijken op een warme zomer 

          met maar liefst twee hittegolven. De cultuurreis naar Denemarken heeft net 

          plaatsgevonden. Wellicht leest u hierover meer in onze nieuwsbrief  

          van oktober.  

          De eerste bijeenkomsten zijn alweer achter de rug. De meezingmiddag op 

          het strand was op 16 augustus en recent hebben wij een nuttige bijeenkomst 

          met onze vrijwilligers gehad; ook hier is nagedacht over zaken die  

          anders kunnen.  

          Alle (wekelijkse) activiteiten gaan weer starten. De klaverjassers hebben een 

          nieuw onderkomen gevonden. U leest dit in deze nieuwsbrief (zie blz. 3).  

 

          De afgelopen weken zijn er teveel ouderen slachtoffer geworden van mensen 

          met gehaaide babbeltrucs. Let a.u.b. op: laat geen onbekenden binnen, 

          wat ze ook verzinnen! 

 

          Ik wens u veel leesplezier toe en hoop u bij één van onze activiteiten te mogen 

          begroeten. 

 

          Els Kuijper 

          Bestuurslid en ledenadministrateur 
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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 

Zie blz. 3                     

Voor informatie kunt u contact opnemen met Inge Wardenier op  

telefoonnummer 06 36 12 09 69. 
 

          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 06 515 83 6 

    
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 oktober: maandag 10 september a.s.  

 

De nieuwsbrief over oktober 2018 wordt bezorgd van  

vrijdag 21 september tot en met maandag 24 september 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=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 4 september Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 6 september Museumbezoek Alkmaar 10.05 uur station Zandvoort 

Donderdag 6 september Voorverkoop kaarten High 

Tea 

Bellen of mailen naar Olga 

Poots 

Dinsdag 18 september Voorverkoop kaarten High 

Tea 

10.00-12.00 uur Theater De 

Krocht 

Woensdag 19 september  Voorverkoop kaarten High 

Tea 

10.00-12.00 uur Pluspunt 

Woensdag 26 en donderdag 

27 september 

Uit eten 17.00 uur Beach Club tien 

Vrijdag 5 oktober en 

zaterdag 6 oktober 

High Tea (geen verkoop 

kaarten ) 

13.00 uur Theater de Krocht 

Donderdag 11 oktober Dagtocht Op Safari 9.00 uur div. opstapplaatsen  

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand is er één nieuw lid bijgekomen.  

Mevrouw L. Krug. Wij heten mevrouw Krug van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

Klaverjassen 

Nieuw seizoen, nieuwe locatie klaverjassen. 

Op maandag 3 september gaat het nieuwe seizoen voor de 

klaverjassers van start op een nieuwe locatie. In de kantine van de Jeu 

de Boules vereniging Zandvoort aan de Thomsonstraat 3 gaat het 

klaverjassen weer beginnen. Wij beginnen om 13.00 uur.  

U betaalt dit jaar alleen de consumpties. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

Inge Wardenier op telefoonnummer 06 36 12 09 69. 

 

Vrijwilliger (s) gezocht. 

Helaas is het ons nog niet gelukt een vrijwilliger te vinden voor het 

organiseren van de theaterbezoeken. Daarom deze herhaalde 

oproep. Vindt u het leuk om tijdens het theaterseizoen de 

theaterbezoeken te organiseren voor DSVZ, neem dan contact op 

met Els Kuijper, zij is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

tussen 09.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 023 571 82 05 of 

per e-mail: els.kuijper@hotmail.com 
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Verslag dagtocht “Aardbeien en Basiliek” 2 augustus 

Aangezien er geen kersen meer waren, moesten Tilly en Freny in allerijl het hele 

programma omgooien. Als u verder leest, zult u merken dat zij daar heel goed  

in zijn geslaagd. 

Gelukkig was er airco in de bus, want de buitentemperatuur van 35°C loog er niet om. 

Om 10.30 uur waren wij bij de Zevenbergse Hoeve, waar wij de koffie met gebak 

nuttigden. Hierna zetten wij koers richting Oudenbosch om de schitterende Basiliek  

H.H. Agatha en Barbara te bezichtigen. Onze groep van 60 mensen werd opgesplitst in 

drie groepen. Iedere groep had een eigen gids. 

Het was aangenaam van temperatuur in de basiliek, die een replica is van de Sint Pieter 

in Rome, waarvan de inhoud wel 16 keer groter is dan deze basiliek. Bovendien is in 

Rome alles echt marmer en wat wij hier zagen, leek echt, maar was nep. Alles was 

geschilderd op hout. Zelfs de net echt lijkende scheuren in de marmeren zuilen. 

Ons groepje had een hele goede gids. Ik memoreer even een paar feiten en jaartallen: 

1865 aanvang bouw; casco voltooid in 1882; lengte kerk 81 m., breedte 55 m.,  

hoogste punt koepel 63 m. In 1912 werd de kerk een basiliek. In 1959 begon de 

restauratie en was pas voltooid in 1987. 

Het totaal plaatje van deze basiliek is niet alleen van buiten, maar zeker ook aan de 

binnenkant zeer indrukwekkend te noemen. Om de winkel, het museum en de koepel te 

bezichtigen (140 traptreden), was geen tijd. 

Wij moesten verder voor de picknick op het “Aardbeienterras” in Rijsbergen, een klein 

dorpje bij de Belgische grens. Het ligt midden in het aardbeienteeltgebied bij Etten-Leur 

en Zundert. Deze gelegenheid is geopend van april tot november en bestaat uit veel 

kassen, een restaurantje, speeltuintje en winkeltje. 

Er stond voor ons een hele lange picknicktafel met parasols klaar. Onze picknick bestond 

uit: een drankje naar keuze, een bordje met een broodje kaas, croissantje en 

chocoladebroodje. Alles geserveerd uit veilingkistjes. Heel origineel. 

Op tafel stonden bakjes met aardbeien om uit te snoepen. 

Toen kwam Edward om ons het een en ander te vertellen 

over de aardbei. Hij deed dat op een heel onderhoudende 

manier. Daarna was er gelegenheid voor een rondleiding. 

De uitleg was wel in de schaduw, maar bood weinig 

zitplaatsen. Daarom bleven veel mensen van ons 

gezelschap liever onder de parasol zitten of namen plaats 

in het restaurantje. 

Edward verzorgde voor ons een “one man show”. De 

aardbei stamt af van de wilde aardbei (onkruid). Van de 

aanvankelijk 60 soorten zijn er 5 over. De bekendste is de 

Elsanta. Er zijn bijna het hele jaar door aardbeien te 

krijgen. De groei en bloei is gemanipuleerd. Er worden 

zelfs bij een temperatuur van -1° C tot -1,5 ° C in december plantjes ingevroren om 

weer in maart in de kassen te worden geplant in potten, die op plukhoogte hangen.  

De oogst van het aardbeiengebied bedraagt 50 tot 60 miljoen kilo per jaar. De vruchten 

gaan naar de veiling in Hoogstraten (België). De beste vruchten worden geëxporteerd. 

Rusland is de grootste afnemer. 

De aardbeienkassen zijn koepelvormig en bedekt met plastic. Wij mochten alles bekijken, 

maar de temperatuur in de kassen was adembenemend. Leuk detail: bestuiving van de 

planten gebeurt door de hommels, die in dozen worden ingekocht. 

Rond 16.00 uur vertrokken wij met de bus richting partycentrum “De gouden leeuw” in 

Terheijden, waar wij de geslaagde dagtocht afsloten met een voortreffelijk 3-gangen 

menu. Ondanks de hoge temperatuur liet een ieder zich de maaltijd goed smaken. 

Bij terugkomst rond 21.00 uur in Zandvoort waren we precies 12 uur onderweg geweest. 

Wij hebben kunnen genieten van een weliswaar zeer hete, maar in alle opzichten 

geslaagde dagtocht. 

Tilly en Freny: gefeliciteerd met wederom een zeer geslaagde tocht. 

Klaasje Armbrust. 
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Verslag Stadswandeling Den Haag 15 augustus 

Na een goede treinreis en op een terras heerlijk koffie te hebben gedronken, zijn we om 

12.00 uur met een vriendelijke ervaren gids begonnen aan de wandeling. 

 

 
 

Over het plein waar Willem de 1e staat en vroeger tijdens de republiek een  

groentetuin was. 

Vervolgens langs het kabinet van de koning, waar Anton Mussert gearresteerd is in 1947. 

Daarna langs de Koninklijke Schouwburg, die pas gerestaureerd is. 

Op de Lange Voorhout, de route van de gouden koets, vele zandsculpturen ter ere van 

het 200 jarig bestaan van Scheveningen en Den Haag als badplaats. 

Ook het museum Het Paleis uit 1764, waar koningin Emma woonde en werkte. Nu is er 

de vaste tentoonstelling van Escher. Aan de overkant hotel Des Indes en nog veel meer 

prachtige gebouwen. 

Verderop de Kloosterkerk, een van de oudste kerken uit de 14e eeuw. In 1566 

geplunderd  tijdens de beeldenstorm. Sinds 1942 huist hier de protestantse 

Kloosterkerkgemeente. Om de hoek nog even in een prachtig hofje geweest, gesticht 

door Groen van Pinksteren in 1831. 

Aangebeld bij Paleis Noordeinde om koffie te drinken maar helaas niemand thuis! Dus 

door gelopen naar het Paleis Kneuterdijk dat Willem 1 voor zijn zoon prins van Oranje en 

zijn vrouw Anna Paulowna heeft gekocht. Nu is het de zetel van de Raad van State. 

 
 

Terug naar het Binnenhof, waar de gids ons nog veel meer van de geschiedenis van Den 

Haag heeft verteld, te veel om op te noemen! 

Nog heerlijk op het plein gegeten en genoten van deze interessante dag. Met dank aan 

Jopie en Ans die, zo als altijd, ons weer een fijne dag bezorgd hebben. 

Voor herhaling vatbaar! Tot de volgende keer. 

Groet, Atty en Veronica 
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Nordic Walking 

In ons 10 jarig bestaan wordt er 

dinsdag 4 september weer gestart 

met 13 lessen Nordic Walking. 

Marike Kramer gaat ons weer 

begeleiden met haar uitstekende en 

gezellige lessen om toch optimaal de 

stokken te benutten tijdens het lopen. 

Een deel van de lessen bestaat uit 

evenwicht- en valpreventie 

oefeningen. 

De kosten bedragen van deze 13 

lessen tot de Kerst € 39,00. U krijgt 

een rekening aangeboden. 

In deze periode vervallen de lessen 

op 2, 9 en 16 oktober i.v.m. Marike 

haar vakantie. Wij blijven dan gewoon 

op dinsdag op eigen gelegenheid door 

lopen. U kunt ook zonder verplichting 

aan een proefles mee doen. Marike 

neemt dan op uw lengte instelbare 

stokken mee. 

 

Opgeven kunt u zich bij Jan Wassenaar: waszand@ziggo.nl of 06 46 07 57 30. 

 

Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen ! 

De afgelopen weken zijn te veel ouderen, ook 

hier in Zandvoort, slachtoffer geworden van 

gehaaide “babbeltrucs”.  

Diefstal door een “babbeltruc” komt steeds 

vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en 

gebruiken een smoes om binnen te komen. 

Vervolgens stelen zij uw geld en/of andere 

waardevolle bezittingen.  

In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie 

met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich 

soms ook voor als meteropnemer of reparateur 

of ze vragen om een glas water of een pen, 

terwijl een handlanger het huis binnenglipt.  

De zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om 

mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk 

aan de (voor)deur en bij pinautomaten. Denk 

niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn 

zeer behendig met hun smoezen. 

De politie is alert op deze vorm van diefstal.  

Bel met de algemene meldlijn 0900 8844 als de 

dader al verdwenen is en bel met 112 als de 

dader nog bij u in de buurt is!  

Heeft u een computer, kijk voor meer tips en 

informatie op de site babbeltruc/Politie.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
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Klim jij ook naar de hemel? 

Op donderdag 6 september gaan wij de 500 jaar oude Grote kerk in Alkmaar bezoeken. 

Sinds de reformatie in 1573 werd de kerk het centrum van de protestantse eredienst. 

Beide religies hebben veel sporen nagelaten: dat maakt de kerk extra bijzonder.  

 

Kunstwerken zoals de beroemde gewelfschildering "Het Laatste Oordeel" van Van  

Oostsanen, schilderingen van Van Everdingen en niet te vergeten het altaarstuk van 

Laurentius, van de schilder Maarten van Heemskerck. Een gloednieuwe permanente 

tentoonstelling over de indrukwekkende historie van kerk sieren de Grote Sint 

Laurenskerk. Een bezoek aan deze kerk is een absolute aanrader. 

Op 40 meter hoogte is een platform aangebracht, zodat je een schitterend uitzicht over 

Alkmaar en haar omgeving krijgt. Wie klimt er mee? 

Kosten € 6,00 , museumkaart gratis. De kerk is vanaf 11.00 uur open. 

We nemen de trein van 10.05 uur uit Zandvoort. 10.16 uur aankomst Haarlem spoor 3. 

10.31 uur vertrek Haarlem spoor 8. Aankomst Alkmaar spoor 3 om 11.11 uur. 

Het is ongeveer 10 minuten lopen naar de kerk vanaf het station. 

Gaat u gezellig mee, dan graag even een berichtje.  

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

 

Uit eten 26 en 27 september   

Hieperdepiep, het uit- eten- seizoen is begonnen. 

Waar:  Beach Club Tien 

  Strandafgang de Favauge 10  

Wanneer: woensdag 26 september en 

  donderdag 27 september  

Menu:  voorgerecht:  Pomodorisoep, romige  

                                         tomatensoep met crème fraîche 

                                         en  basilicumolie of   

                                         Franse uiensoep met kaasbroodjes van geraspte kaas  

hoofdgerecht: Schnitzel met peper- of champignonroomsaus of 

                     Blackened zalm, verse zalmmoot met pikante Cajunkruiden 

  nagerecht:     3 bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus of 

                                         3 bolletjes chocolade-ijs met vanillesaus   

Prijs:  € 15,00 exclusief consumpties 

Hoe laat: vanaf 17.00 uur welkom; vanaf 18.00 uur wordt het eten geserveerd. 

U kunt zich opgeven vanaf maandag 3 september 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
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De Zandvoortse Seniorendagen 2.0 

Nationaal en internationaal staat de eerste week van oktober in het teken van ouderen. 

In Zandvoort organiseert daarom uw seniorenvereniging wederom twee ouderendagen 

in oktober. 

Op vrijdag 5 én zaterdag 6 oktober een High Tea in theater De Krocht, met diverse 

theesoorten, sandwiches, scones met jam en honing, cake, kleine warme snacks én 

natuurlijk het advocaatje en likeurtje met slagroom. 

 
 

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 op één van de dagen. 

Bel of mail vanaf donderdag 6 september 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.  

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. 

Wij gaan High Tea toegangskaarten verkopen op dinsdag 18 september in De Krocht en 

woensdag 19 september in het Pluspunt; beide dagen van 10.00 tot 12.00 uur. 

Uiteraard zolang de voorraad strekt. 

Het is pas feest als je bij de Zandvoortse Senioren bent geweest. 

Vier de seniorendagen met DSVZ. 

                   

                 
 

mailto:o.poots@kpnplanet.nl
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Brouwers Tours dagtocht donderdag 11 oktober “Op safari over de Veluwe” 

De ophaalroute start om 9.00 uur bij de HIK (dit is een half uur later dan gebruikelijk), 

daarna vertrekken we om 9.05 uur Agatha – 9.10 uur station – 9.20 uur Vomar – 

9.25 uur BP – 9.30 uur Shell en daarna Bodaan. 

Wij rijden naar Eetcafé de 3-ster in Otterlo voor 1 kopje koffie of thee met appeltaart 

(een eventueel 2de kopje is voor eigen rekening). 

Na de koffie worden wij opgehaald voor een safaritocht over de Veluwe van 1,5 uur. (2 x 

45 min.). Vanwege onze doelgroep worden de meest hobbelige paden gemeden. 

 
 

Halverwege de tocht is er een pauze ingelast en krijgt u een heerlijk glaasje glühwein 

(sapje voor de niet-drinkers) met een knabbeltje erbij. Als u dat wenst, kunt u ook even 

de benen strekken.  

Bij terugkomst in Otterlo staat er in het restaurant een 3-gangen pannenkoekenmenu op 

u te wachten bestaande uit: 

- soep vooraf (vegasoep vooraf opgeven bij aanmelding) 

- 1 pannenkoek naar keuze (naturel/spek/ananas/gember/appel) 

- ijs ter afsluiting 

De drankjes, die u in het restaurant nuttigt, zijn voor eigen rekening. 

Hierna vertrekken wij naar Zandvoort en hopen rond de klok van 18.00 uur thuis te zijn. 

De prijs voor deze dagtocht is € 49,00 per persoon en 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 vanaf donderdag 6 september 9.00 uur t/m 1 oktober 2018. 

Na 1 oktober is uw boeking definitief. Bij latere annulering kan er geen geld  

worden teruggestort. 

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

17.00 uur) of bij Tilly thpolsma@casema.nl of tel. nr. 023 571 62 65. 

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

naam, tel. nr., opstapplaats en het aantal personen dus ook uw medereizigers. 

Als er plaats is, krijgt u dit meteen te horen of anders mailen of bellen wij u terug. 

Na bevestiging van uw deelname pas betalen. 

Vragen over de dagtocht of annuleren: altijd Tilly of Freny benaderen en niet het 

secretariaat of de ledenadministratie. 

 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
mailto:thpolsma@casema.nl
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Verslag of een boek. 

Enthousiastelingen onder u sturen met regelmaat een 

verslag van een stadswandeling, een etentje of een 

ander evenement naar de redactie van de nieuwsbrief. 

Natuurlijk zijn wij erg blij met uw inbreng, echter soms 

worden er zeer lange verslagen ingestuurd welke bijna 

op een boek lijken.   

Stuur vooral in hoe u iets heeft beleefd bij onze 

vereniging; echter vanaf onze volgende nieuwsbrief  

(de nieuwsbrief voor de maand oktober 2018) zal er een limiet zijn voor het aantal te 

gebruiken woorden. Deze limiet is gesteld op maximaal 250 woorden. Eventuele 

uitzondering is een verslag van een meerdaagse reis. Stuurt u een verslag in met meer 

dan deze 250 woorden dan mag de redactie uw tekst inkorten. 

Bestuur DSVZ. 

 

Indian Summer 

Ferko schreef in zijn voorwoord in de nieuwsbrief van 

augustus jl. nadat hij memoreerde dat wij als leden van de 

DSVZ aangekomen zijn in de herfst van ons leven en dat de 

DSVZ er voor ons een Indian Summer van probeert te maken. 

Dit jaar hebben veel leden van DSVZ gesnakt naar het weer 

met temperaturen die de herfst in ons land met zich mee brengt. Want….oh moeder…wat 

was het heet afgelopen maand juli. Voor de Indian Summer in onze levensfase was deze 

keer letterlijk niet de DSVZ, maar de weergoden verantwoordelijk. 

Moeten wij ons zorgen maken over deze extreme, abnormale en kurkdroge 

weersomstandigheden? Het ene na het andere record sneuvelde. Bomen die niet alleen 

hun bladeren, maar zelfs de hele bast verliezen en oogsten die verloren gaan. 

Het was afzien. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor heel veel mensen. 

Maar, weer of geen weer (het weer levert altijd gespreksstof op). Wij gaan gewoon door 

met ademhalen en proberen er met z’n allen een gezellig nieuw seizoen van te maken. 

Veel succes met de organisatie van alle activiteiten en veel plezier voor iedereen, die er 

aan deelneemt. Wij mogen trots zijn op onze DSVZ. 

Klaasje Armbrust 

 

Herhaling: Cinema Nostalgie presenteert: Finding your feet  

Op 4 september 2018 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren 

voor de feel-good film Finding your feet. 

Een chique Engelse dame wordt, nadat haar man haar heeft bedrogen, 

gedwongen haar leven met andere ogen te bekijken en ontdekt dat het 

nooit te laat is voor een frisse start.  

Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott erachter komt dat haar echtgenoot na 

een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met haar beste 

vriendin, besluit ze bij haar oudere zus in te trekken.  

Sandra zou niet meer kunnen verschillen van de openhartige, volop 

datende, vrijgevochten Bif die in een huurflatje woont. Maar die 

verandering van omgeving is misschien wel juist wat ze nodig heeft.  

Tegen haar zin in neemt Bif Sandra mee naar haar stijldanslessen, 

waar ze Bifs vrienden leert kennen: een kleurrijke en energieke groep leeftijdgenoten die 

Sandra laat zien dat pensionering juist een begin is. En dat een scheiding je 

(liefdes)leven een frisse start kan geven.  

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.  
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Digitaal Spreekuur  

Op het spreekuur kunt u geholpen worden met alle vragen, die u 

tegenkomt bij het gebruik van PC, laptop, tablet, iPad of smartphone. 

U kunt ook advies krijgen bij de aanschaf. Er is een aantal vrijwilligers 

aanwezig om u individueel te helpen. Elk spreekuur is er om 10.30 uur een korte 

presentatie rond een specifiek thema.  

4 september: Spotify 

2 oktober: Wachtwoorden onthouden 

6 november: Hoe beveilig ik mijn apparaten zo goed mogelijk? 

4 december: Marktplaats 

Het spreekuur is elke 1e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.  

Deelname is gratis. Locatie:Pluspunt Flemingstraat 55, Zandvoort Noord 

 

Bellicon: bewegen is gezond en leuk!  

Voor een goede conditie, balans en coördinatie. 

Ook als u minder mobiel wordt, is het goed om te blijven bewegen. Een Bellicon is een 

minitrampoline, waarop steunen geplaatst worden zodat ook mensen met een rollator 

aan de lessen kunnen deelnemen. 

De lessen duren één uur incl. de koffie/thee pauze en worden aangepast aan uw tempo 

en mogelijkheden. Een ervaren MBVO-docent geeft de lessen in een kleine groep, zodat 

iedereen voldoende aandacht krijgt. Gratis proefles op dinsdag 23 oktober. 

De overige 6 lessen  zijn op dinsdag 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en 4 december 

van 13.15-14.15 uur. 

Kosten: € 30,- Locatie; de Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, Zandvoort Centrum. 

 

Belbus 

De Belbus rijdt binnen de gemeente Zandvoort van maandag t/m vrijdag van  

9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. U wordt op een afgesproken 

tijdstip van huis opgehaald en weer thuisgebracht. 

Opstappen zonder afspraak: 

maandag 14.00 uur Huis in de Duinen 

dinsdag 14.00 uur Huis in de Duinen  

woensdag 12.00 uur bij de voordeur van De Blauwe Tram 

vrijdag 13.45 uur Huize Bodaan 

Vrijdag 14.00 uur Huis in de Duinen. 

Op zaterdag rijdt de belbus om 10.45 uur vanaf  Huize Bodaan en rijdt daarna door naar 

Huis in de Duinen en Huis in ’t Kostverloren. Om 12.00 uur rijdt de bus vanuit het dorp 

retour. U hoeft hiervoor niet vooraf te reserveren. 

U bestelt de Belbus tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur minimaal 1 dag van 

tevoren. Kosten: retour € 1,70 en enkele reis € 0,85.  

Informatie en reserveren, telefoon: 571 73 73.  
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Susan Wiggs 

De zomer dat alles anders werd 

Als Camille haar man door een ongeluk verliest, doet ze er 

alles aan om haar dochtertje een zo veilig mogelijk leven te 

geven. Geen nieuwe relaties en geen reizen. Tot haar in 

Frankrijk geboren vader aankomt met een kist vol spullen uit 

zijn verleden. De foto’s roepen veel vragen op en Camille’s 

vader wil graag samen met zijn dochter en kleindochter 

terugkeren naar zijn geboortestreek. Maar durft Camille dit 

wel aan? Waar is ze zo bang voor? 

Een verhaal met veel verrassingen en heerlijk om in de 

vakantie te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kate Mosse 

Tijden van vuur 

Frankrijk 1562. In de Midi zorgt religie voor verdeeldheid, 

onrust en oorlogen tussen de katholieken en de hugenoten. 

In de boekhandel van haar vader ontvangt Minou Joubert 

een briefje met een enkele zin: Zij weet dat je in leven bent. 

Als ze dit aan haar vader vertelt, stuurt hij haar en haar 

broer naar Toulouse uit angst dat ze niet meer veilig is. In 

Toulouse ontmoet ze de hugenoot Piet Reydon die haar 

betrekt bij zijn missie. Dit brengt haar alsnog in gevaar. 

Een verhaal vol mysteries en geheimen en een prachtige 

sfeersetting. 

 

 

 

 

 

 

B.A Paris 

Breng me terug 

Als de vriendin van Finn, Layla, tijdens hun vakantie in 

Frankrijk plotseling verdwijnt, wordt ze nooit meer 

gevonden. In eerste instantie wordt Finn verdacht van 

moord, maar omdat er geen lichaam wordt gevonden laat de 

politie hem gaan. Twaalf jaar later is Finn verloofd met de 

zus van Layla, Ellen. Als hij op een dag thuiskomt van het 

werk zit Ellen op de bank met een Russisch poppetje 

waarvan alleen Ellen, Finn en Layla de betekenis kennen. 

Ellen is ervan overtuigd dat Layla nog leeft en het poppetje 

met een reden in hun woning heeft gelegd. 

Vlot en spannend. 

 


