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Nieuwsbrief 

December 2018 

Januari 2019  

 

           

Beste leden, 

 

          Terwijl ik dit voorwoord schrijf, draait de activiteiten carrousel op volle toeren. 

     We hebben genoten van een mooie zomer en herfst; de winterdagen staan nu 

  voor de deur met, naar ik hoop, voor eenieder gezellige en leuke activiteiten 

     en feestdagen. 

Als ik het mag geloven dan verwachten de weersvoorspellers een koude 

winter. Het zal mij benieuwen. Het heeft in ieder geval zijn eigen charme. 

     Na een aantal slechte jaren worden er gelukkig weer garnalen gevangen en  

     dat vissen doet uw voorzitter ook graag. Daar is helaas niet altijd tijd voor,  

     want er moet van alles gedaan worden. 

     Eén van de meest in het oog springende activiteit was wel de grote DSVZ  

     informatiemarkt, die gehouden werd op 28 november in het LDC te Zandvoort. 

Buiten kijf staat dat ik veel bewondering heb voor ons bestuurslid  

Ferko van Ancum, waar ik samen mee op pad ben geweest in het dorp om de 

middenstand te bezoeken. Hij heeft dit evenement met veel enthousiasme en 

perfectionisme georganiseerd. Ik heb mijn steentje er aan bij kunnen dragen  

en ik was gelukkig niet de enige. 

     Veel dank aan diegenen, die zich voor en op 28 november hebben 

     ingespannen. 

Mijn dank gaat eveneens uit naar onze plaatselijke middenstand. 

     Zij waren stuk voor stuk bereid om aan dit evenement deel te nemen en een 

     “NEE” heb ik zelden gehoord in welke vorm dan ook. Het ontbrak ons zelfs aan 

     tijd om nog meer bezoeken aan enkele ondernemers af te leggen.  

     Veel, heel veel dank. 

          Voorts staat deze nieuwsbrief weer vol met activiteitennieuws en aanvullend 

          materiaal. 

Voor al onze leden zit er bij deze nieuwsbrief een cadeau:  

een mooie DSVZ tas. 

Ik wens u veel leesplezier en natuurlijk prettige feestdagen. 

Tot weerziens en uiteraard zie ik u graag bij de nieuwjaarsreceptie 2019. 

 

Uw voorzitter 

Gerard Kuijper 
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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 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 € 6,75 

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

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

 € 4,75 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 

 

    Lief en Leed 

    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 februari 2019: maandag 14 januari a.s.  

 

De nieuwsbrief over februari 2019 wordt bezorgd van vrijdag 25 

januari  tot en met maandag 28 januari a.s.   

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
mailto:tonvanwaarde@casema.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIpa6t8PrKAhVMcRQKHe8wDosQjRwIBw&url=http://www.diverseplaatjes.nl/biljart.htm&psig=AFQjCNEAF5lZqhCoo7qFz5oUNnZeMISu9Q&ust=1455663527018022
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=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


3 

 

 

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 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

Mevrouw S. ter Bruggen, mevrouw N.E. Flint – Bakker,  

mevrouw J.A. Peters en mevrouw J.C.A. Smid.  

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

Agenda: 

Dinsdag 4 december Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 6 december Museumbezoek 

Scheveningen 

9.11 uur busstation 

Zandvoort 

Dinsdag 11 december Inschrijven 7-daagse 

busreis Wenen/Wienerwald 

Naar Freny bellen of mailen 

v.a. 9.00 uur 

Donderdag 13 december Dagtocht Winter Cruise 

Harderwijk 

Vanaf 9.00 uur diverse 

opstapplaatsen 

Woensdag 19 december Uit eten 17.00 uur Rabbel 

Donderdag 20 december Uit eten 17.00 uur Rabbel 

Donderdag 3 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie 14.30-16.00 uur Theater De 

Krocht 

Dinsdag 8 januari 2019 Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Woensdag 23 januari 2019 Uit eten 17.00 uur Amazing Asia 

Donderdag 24 januari 2019 Uit eten 17.00 uur Amazing Asia 

15 t/m 19 april 2019 5-daagse busreis Duitse 

natuurpark/ Vulkaaneifel 

Zie pagina 9 in deze 

nieuwsbrief 

1 t/m 7 september 2019 7-daagse busreis Zie pagina 10 + 11 in deze 

nieuwsbrief 

 

 

Vergeet u niet de contributie voor 2019 te betalen?  

Graag ontvangen wij uiterlijk 31 december 2018 een 

bedrag van € 25,00, € 20,00 of € 15,00 per persoon op 

onze rekening NL 14 INGB 000 65 10 893 t.n.v.  

De Seniorenvereniging Zandvoort. 

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

Laat u de contributie incasseren, dan hoeft u niets te 

doen. Heeft u vragen of heeft u nog geen incassoformulier 

ingevuld, neem dan contact op met Els Kuijper; 

zij is bereikbaar op telefoonnummer  023 571 82 05 

(maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur). 
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Verslag modeshow donderdag 18 oktober jl. 

Wij kunnen terugkijken op een gezellige en zeer geslaagde middag in de Krocht. De 

collectie van Jorg en Nelly was uitgebreid met een verrassende nieuwe stijl. 

Het was de 10e show. Wij begonnen op 8 april 2014 bij Eb en Vloed met kleding van 

Yvonne v.d. Lei. Fred Kroonsberg, onze toenmalige voorzitter en initiatiefnemer om een 

modeshow te organiseren, verzorgde de muzikale omlijsting.  

De 2e show was 30 oktober 2014 in de Krocht. Eb en Vloed was te klein. Yvonne kon 

toen, qua kleding, niet aan de vraag voldoen en zo werd besloten om met Jorg en Nelly 

in zee te gaan. De eerste show met hun kledingaanbod was in de Krocht op 7 mei 2015. 

Rob Dolderman verzorgde de muziek. Rob verdween vorig jaar uit beeld en Ferko van 

Ancum wilde eenmalig zijn taak overnemen. Gelukkig was Jan Kreijger bereid hem te 

assisteren. Nu stond Jan er alleen voor, maar hij kwam met een grandioos voorstel: 

“waarom vragen wij Fred Kroonsberg niet?” Zo werd er dus, niet een oud paard,  

maar een paard uit de oude stal gehaald. Fred werd met een groot applaus verwelkomd 

en hij heeft zich vol overgave muzikaal kunnen uitleven. 

Jorg deed de presentatie en stelde aan het in grote getale aanwezige publiek de 

mannequins voor: Nelleke, Tiny, 

Ans, Ansje, Ria, Jopie, Diny, 

Marjon, Marianne, Tineke en 

Marion. 

In vlot tempo werden de mooiste 

op kleur op elkaar afgestemde, 

zeer betaalbare setjes voor het 

voetlicht gebracht. Tussen de  

2e en 3e ronde was de verloting. 

Na de 3e ronde namen de 

“modellen” onder de tonen van de 

Radetzky mars, met een kleurrijk 

boeketje, zoals wij gewend zijn 

gesponsord door Bloemenhuis 

Bluijs uit Noord, vergezeld door 

een daverend applaus, afscheid 

van de “catwalk”. 

Jorg en Nelly werden bedankt, evenals Gerard en Els Kuijper, voor hun aandeel.  

Freny voor haar onmisbare hulp en natuurlijk Fred en Jan (hij was breed inzetbaar). 

Bloemenhuis Bluijs uit Noord: bedankt voor de sponsoring (voor de 9e keer).  

Hun naam is intussen onlosmakelijk verbonden met onze modeshow.  

Uit handen van Marion mocht ik nog een bloemetje in ontvangst nemen. 

Wanneer de voorjaar/ zomershow is, leest u t.z.t. in de nieuwsbrief. 

Klaasje Armbrust   

 

De nieuwsbrief 

Wij vinden het maar heel gewoon dat iedere keer de nieuwsbrief van DSVZ in de 

brievenbus te vinden is. Staat u er wel eens bij stil hoeveel werk hieraan vooraf gegaan 

is? Nou….heel veel. Allemaal vrijwilligerswerk. Degene die de brief samenstelt, plaatjes 

erbij zoekt, de indeling maakt, puzzelt… wat kan en past en waar, is iemand die er niet 

van houdt om in de schijnwerpers te staan. Daarom wil ik Lies Beelen bedanken voor de 

kundige manier waarop zij er telkens weer in slaagt om van iedere nieuwsbrief iets moois 

te maken. Daar mogen wij best even bij stil staan. Lies, ik hoop dat je nog vele jaren op 

deze geweldige manier de nieuwsbrief mag samenstellen. 

Els heeft de eindredactie. Dan wordt de nieuwsbrief afgedrukt bij Jan Wassenaar thuis. 

De bladzijden worden op de goede volgorde gelegd en daarna geniet.  

Stapeltjes maken voor de bezorgers, die er in weer en wind voor zorgen dat de 

nieuwsbrief tijdig in uw brievenbus belandt. 

Iedereen die zijn/haar steentje (grote keien of kiezelsteentjes) bijdraagt: Bedankt! 

Klaasje Armbrust  
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Verslag etentje bij De drie aapjes 17 oktober jl. 

 

Het was de 2e keer dat wij, Henriette en Loek, als nieuwe gasten 

van dit gezelschap aan deze vrolijke maaltijd mochten deelnemen.  

En het bevalt ons prima. 

Nico, aan onze tafel, probeerde de boel aan het zingen te krijgen 

en dat lukte beperkt. In ieder geval een duidelijk signaal dat men 

het naar de zin heeft. 

De maaltijd was prima verzorgd en heerlijk en dan ook nog eens 

in een restaurant waar wij, inmiddels 26 jaar woonachtig in Zandvoort, nog nooit binnen 

waren geweest. Het is goed bevallen en een prima sfeer. 

 

Jopie en Ans organiseren 

deze “etentjes” en onze 

complimenten en ik neem 

aan ook van alle aanwezigen 

voor beiden. Het geheel liep 

gesmeerd. Ik geef het je te 

doen: 60 zandvoorters  

rustig en op hun plaats te 

houden. 

 

Wij zijn de komende maanden op bezoek bij onze dochter met gezin in de USA en bij 

terugkomst schuiven wij weer graag aan bij het eerstvolgende diner. 

 

Henriette en Loek 

 

 

Verslag van etentje bij Zaras 14 november jl. 

 

Deze week hebben Ans en Jopie ons kennis laten maken met de 

kookkunsten van Zaras in de Haltestraat. 

Dat hun zoektochten naar restaurants in Zandvoort gewaardeerd 

worden, blijkt weer uit de massale opkomst op woensdagavond 14 

november. Elke stoel was bezet en de sfeer was uitstekend. 

 

Als voorgerecht kregen we een Skordopsomo (Grieks voor 

knoflookbroodje) heerlijk gevuld met groenten en natuurlijk de 

bekende knoflook. 

Als hoofdgerecht was er een keuze tussen gebakken zalm met een heerlijke sinaasappel- 

saus of stukjes varkenshaas met een heerlijke saus aangemaakt met witte wijn. 

Daarbij rijst en patat. Ook werd er een heerlijke salade bij geserveerd en nee was niet te 

koop, want je kon zoveel salade halen als je zelf of als tafel wilde. 

Ik nam de zalm die echt heel goed gebakken was, maar proefde ook even de 

varkenshaas en die was ook werkelijk heerlijk. 

Vervolgens kregen we het nagerecht van het huis: een Grieks sinaasappel 

yoghurttaartje.  Wow, wat was dat lekker. 

Om nu niet alleen mijn menig hier over dit restaurant te geven heb ik het bij heel 

veel leden van onze club nagevraagd en bijna iedereen was net zo tevreden als 

ondergetekende. 

Lieve Jopie en Ans, een dikke pluim voor jullie keuze en een 10 met een griffel.  

Martha wat mag je trots zijn op je brigade in het restaurant en keuken. 

Wilt u ook eens lekker Grieks eten? Zaras Haltestraat 7: een echte aanrader. 

 

John Lemmens 
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 Waar gebeurd op woensdagmiddag 28 november 2018 in de Blauwe Tram 

 

Het was bijzonder en hartverwarmend, druk bezocht en vooral waardering van alle 

deelnemers en bezoekers. Het werd mogelijk gemaakt door de geweldige inzet en 

samenwerking. Wat kon er veel en waar kan een klein dorp groot in zijn. 

                                  

 
 

Al zijn we geen familie, we houden van elkaar. De Seniorenvereniging Zandvoort zegt: 

Dank je wel, leden en bezoekers voor de komst en getoonde interesse. Dank vooral aan 

alle deelnemers, vrijwilligers en ondernemers, door jullie is dit mogelijk gemaakt.  

Advocatenkantoor Meijer & Sarin, Huisartsenpraktijk Nieuw Noord, Dock-Sociaal 

Raadsvrouw, Service Apotheek Beatrixplantsoen, Notariaat van der Valk, Jeu de Boules 

Vereniging Zandvoort,  Team Sportservice Heemstede/Zandvoort, Fysiotherapie De 

Prinsenhof, De Pedicure, Ergotherapie Praktijk Maas, Kaashoek Corrie & Fleur,  

De Zeemeermin, Faase Hollands Gebak, Bibliotheek Zuid -Kennemerland, Ab v.d. Moolen, 

De Zandstroom, Het Juttershart, De Locomotief, Home Instead, De Zorgbalans 

Thuisgroep, Saar aan Huis, De Zonnebloem, Het Rode Kruis, MZOK De Mantelzorg-

makelaar, Marcel’s Verstheater, Radio Stiphout, HEMA, Tasty Corner, Albert Heijn, De 

Politie, Brandweer, IJzerhandel Zantvoort, Vegro, Bruna en ING, Theater De Krocht, De 

inzet van Pluspunt, Plusdienst, Tandem, OOK Zandvoort, De Verbeelding en  

Sociaal Wijkteam, De Blauwe Tram, Mariaschool, Hannie Schaftschool en Ducky Duck.  

De Gemeente Zandvoort en Zandvoortse Courant maar natuurlijk ook St. Nicolaas plus 

Pieten en iedereen die we vergeten zijn te noemen. Onze dank, namens de winnaars van 

de Super Loterij, aan alle ondernemers van Zandvoort die welwillend en om niet 

prachtige prijzen ter beschikking hebben gesteld.                                                                                   

De Seniorenvereniging Zandvoort zegt: Dank, dank, dank en… 

 

 
 

 

 
 

Zwemmen 

 

Meestal ging in januari het park voor onderhoud 10 dagen dicht. 

In januari 2019 is er geen onderhoud in het zwembad van Center Parcs. 
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Museum bezoek op donderdag 6 december 2018 

 

We gaan naar Scheveningen voor de unieke Zadkine 

tentoonstelling in het Beeldenmuseum. 

De tentoonstelling in Beelden aan Zee legt voor het 

eerst de focus op deze ideologische motivatie van de 

beeldhouwer. Het vermogen van Zadkine om zichzelf 

steeds opnieuw uit te vinden, om steeds met nieuwe 

vormen te reageren op de veranderende wereld om 

hem heen, kenmerkt hem als een van de grootste 

kunstenaars van zijn tijd. 

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in 

uitzonderlijke samenwerking met Musée Zadkine de la 

Ville de Paris, Paris Musées.  

We vertrekken niet vanuit Zandvoort, omdat we in 

Haarlem maar 4 minuten overstaptijd hebben.  

We vertrekken met de trein vanuit Heemstede om 

09.29 uur spoor 2 naar Den Haag Centraal. Dit is de 

stoptrein, maar deze is minder vol dan de sneltrein.  

Bus 80 vertrekt om 09.11 uur vanuit het busstation 

Zandvoort naast Albert Heijn. Aankomst station  

Heemstede Aerdenhout 09.21 uur. 

Wij gaan eerst koffie drinken bij ons “vaste” tentje in Den Haag; daar krijgen wij wat 

lekkers bij de koffie. Na de koffie vertrekken wij met tram lijn 9 naar Scheveningen. 

Uitstappen halte Circustheater en dan nog 3 minuten lopen. 

De entree van het museum is € 17,50. Voor de Museumkaart en de Bankgiroloterij  

VIP-kaart geldt een toeslag van € 2,50. Er kan alleen Pin Only betaald worden. 

We regelen weer zulk mooi weer als tijdens ons bezoek aan het schitterende  

Scheepvaart museum in Amsterdam. 

Gaat u mee? Dan graag een berichtje. 

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

 

Uit eten woensdag 19 en donderdag 20 december 

 

Waar:  Rabbel 

  Kerkplein 7, 2042 JH Zandvoort  

Wanneer: woensdag 19 december en 

  donderdag 20 december  

Menu:  voorgerecht: gerookte zalm of carpaccio 

hoofdgerecht: scholrolletje met witte wijnsaus, aardappelpuree en 

                     worteltjes OF 

                     Beef Teriyaki met gebakken rijst 

  nagerecht: surprise 

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 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 

 

 

 

 

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Uit eten woensdag 23 en donderdag 24 januari 

 

Waar:  Chinees Amazing Asia (bij het station) 

  Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort  

Wanneer: woensdag 23 januari en 

  donderdag 24 januari  

Menu:  voorgerecht: kleine hapjes 

hoofdgerecht: Koe Lu Lai, Foe Yong Hai, 

Babi Pangang, Tjap Tjoy. Alles 

geserveerd met nasi, witte rijst of bami 

  nagerecht: gebakken banaan met ijs 

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 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 

 

Je moet er niet aan denken… of toch? 

 

Bij calamiteiten altijd de rust bewaren en gepast 

handelen, maar wat een schrik en stress als er plotseling 

gegevens nodig zijn, wie bent u, of wie is het? Gebruikt u 

medicijnen en welke, wie is uw huisdokter en onder welk 

telefoonnummer bereikbaar? Moeten wij iemand 

waarschuwen en wie is dat? 

Daarom introduceren wij aan u “in case of emergency”, 

een internationaal begrip… in geval van nood, help de 

hulpverleners… echt doen! 

 

 In de telefoon:  

ICE onder de i in het adresboek van uw mobiele telefoon; een of meerdere 

waarschuwingstelefoonnummers, immers moderne tijden, hulpverleners zoeken onder de 

i naar gegevens in het telefoonboek van uw telefoon. 

 

 In de portemonnee:         

De Seniorenvereniging Zandvoort introduceert onze eigen 

ICE kaart; vul deze in en draag de kaart altijd bij u in uw 

portemonnee en al helemaal als u aan activiteiten van onze 

vereniging meedoet. Past in de vakjes tussen de pasjes, 

een veilig gevoel. Hulpverleners kijken automatisch in uw 

portemonnee. 

 

 In de meterkast:                   

Wist u dat wanneer hulpverleners bij het betreden van een woning, altijd ook in de 

meterkast kijken of er een ICE kaart hangt? Wij, uw DSVZ, hebben persoonlijke ICE 

kaarten gedrukt; indien er meerdere personen in één woning verblijven, uiteraard 

meerdere kaarten in de meterkast, maar dan ook een pasfoto op elke kaart nieten. 

Immers… wie is wie… Als extra gegeven kunt u dan nog invullen of er een huisdier 

aanwezig is, want die is van schrik onder de kast of onder het bed gekropen…  

 

De kaarten: 

Zijn separaat met de nieuwsbrief van december 2018/ januari 2019 bij u thuis bezorgd. 

Voor nieuwe leden en op aanvraag is er een beperkte voorraad bij onze 

ledenadministrateur. 

  

 

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Vijf daagse busvakantie naar Stadtkyll in de Vulkaan Eifel 

Maandag 15 april t/m vrijdag 19 april 2019 

Maandag 15 april vertrekken wij vanuit Zandvoort met BTR Reizen naar Stadtkyll in de 

prachtige Vulkaaneifel. Wij verblijven in All Inclusive Hotel Am Park ***. Het hotel is 

rustig gelegen in het leuke plaatsje Stadtkyll. Alle 90 hotelkamers zijn ruim ingericht, 

bereikbaar per lift, geschikt voor personen met een rollator en in het hele hotel is er 

gratis WIFI. Wij rijden via het Limburgse Velden waar wij een stop maken voor koffie of 

thee met Limburgse vlaai. Wij verwachten rond 15.00 uur te arriveren in Stadtkyll en 

worden in het hotel ontvangen met koffie en Küchen. Na het inchecken en het diner kunt 

u gezellig een drankje drinken. Alle drankjes (fris, vruchtensappen, jenevers, apfelkorn, 

bier en wijn) zijn iedere dag tussen 17.00 uur en 24.00 uur bij de prijs inbegrepen! 

 

Dinsdag heeft u de ochtend vrij te besteden, u kunt 

Stadtkyll verkennen of neerstrijken op een terras. 

Na de lunch (bij de prijs inbegrepen) maken we met 

de bus een mooie tour door de Vulkaan Eifel en 

brengen wij een bezoek aan het Romeinse 

vestingstadje Bad Münstereifel. Aan het eind van de 

middag keren wij weer terug in Stadtkyll en na het 

diner heeft u de avond vrij. 

 

Woensdag maken wij een mooie dagtocht naar België en zullen de mooie Ardennen 

bezoeken; een streek die gekenmerkt wordt door vele heuvels, riviertjes en bossen met 

oude burchten en typisch Belgische dorpjes. We gaan het toeristenstadje Malmedy 

bezoeken. Vandaag krijgen wij een lunchpakket van het hotel mee. 

 

Donderdag bezoeken wij ‘s morgens de omgeving van Losheim waarna wij terug zullen 

keren voor de lunch in ons hotel. Na de lunch maken wij een boottocht op de Rursee.   

 

Vrijdag is alweer de laatste dag. Na het ontbijt en het uitchecken vertrekken wij naar het 

stadje Brüggen, gelegen aan de grens bij het Nederlandse Reuver waar wij een stop 

zullen maken en u het lunchpakket van het hotel kunt nuttigen. Hierna rijden wij richting 

Zandvoort en hebben onderweg een afscheidsdiner. Het programma is onder 

voorbehoud, er kan iets in de dagindeling gewijzigd worden. 

 

Hotelverzorging is op basis van “All Inclusive”. U krijgt bij aankomst een 

welkomstdrankje, ’s morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet, u ontvangt een lunch en 

op de dagen dat wij onderweg zijn, krijgt u een lunchpakket mee, ’s avonds is er een 

diner of een dinerbuffet. Koffie en thee is tussen 10.00 uur en 20.00 uur gratis 

verkrijgbaar. Alle drankjes (zie boven) zijn tussen 17.00 uur en 24.00 uur bij de prijs 

inbegrepen.  U krijgt van het hotel een begeleide dorpswandeling door Stadtkyll. Er is 

een avond met live muziek en ’s avonds staan er snacks of chips / zoutjes op tafel. 

 

De prijs voor deze reis is bij minimaal 35 personen € 410,00 per persoon op basis van 

een tweepersoonskamer, exclusief een eventuele reis- en annuleringsverzekering. 

Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 60,00. Bij de voorinschrijving zijn er al 

veel aanmeldingen geweest voor een eenpersoonskamer. Er zijn alleen nog 

tweepersoonskamers vrij. Bijkomende administratiekosten € 5,00 per persoon. De 

financiële afwikkeling van deze reis wordt verzorgd door BTR reizen. 

 

Deze reis gaat door als er op 1 januari 2019 35 aanmeldingen zijn ! 

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

aanmeldingen. Aanmelden kan bij Gerard Kuijper op 

telefoonnummer 023 571 82 05 van maandag tot en met 

vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur, of per e-mail: 

gerard.kuijper@hetnet.nl  

mailto:erard.kuijper@hetnet.nl
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7-Daagse busreis Wenen en Wienerwald van zondag 1 t/m zaterdag 7 

september 2019  

Overnachting op heen- en terugreis in een hotel in  

Zuid-Duitsland. (hotel nog onbekend) 

U verblijft 4 nachten in het Familie-Hotel Wienerwaldhof*** in 

Tullnerbach in het Irenental (ca 30km van Wenen). 

Zwembad/sauna + wijn-/ bierstubbe aanwezig. 

 

Mogelijk Programma: 

 

Dag 1: 08.00 uur vertrek vanaf de Vomar, Celsiusstraat, Zandvoort. Onderweg een stop 

voor koffie/thee en gebak. Verwachte aankomst bij het overnachtinghotel ca. 19.00 uur. 

 

Dag 2: Na het ontbijt vertrek naar Salzburg waar een gids ons opwacht 

voor een stadswandeling o.a. langs het geboortehuis van Mozart. 

Vervolgens rijden we in ca. 4 uur naar ons Hotel. 

 

Dag 3: O.l.v. een Nederlands sprekende gids 

maken we kennis met de magie van Wenen. 

De stadsrondrit begint bij slot Belvedère, via de Ringstrasse 

naar de Boulevard via de Opera en het Prater. Na de middag 

bezoeken we Slot Schonbrünn.  

 

Dag 4: Vandaag rijden we naar Krems 

en maken een boottocht over de 

Donau naar Melk; daar aangekomen 

rijden we naar het Benedictijnen stift, 

één van de mooiste barokabdijen. Via 

                                       het Donaudal rijden we terug naar ons 

                                       hotel. 

 

Dag 5: Na het ontbijt rijden we door het mooie 

Wienerwald, vroeger jachtgebied van de adel.   

Via Mayerling rijden we naar Hinterbrull waar we  

de Seegrotte bezoeken inclusief rondvaart over het 

grootste onderaardse meer van Europa. (neem iets 

warms mee want het is ca 9° C). Begin van de middag 

rijden we naar Wenen waar u vrije tijd heeft. 

Rond 16.00 uur rijden we naar de Kahlenberg voor een 

korte stop; u heeft hier een prachtig uitzicht over Wenen. 

 

Dag 6: Helaas moeten we afscheid nemen van het 

Wienerwald, maar we brengen eerst nog een bezoek 

aan de stad Linz, die prachtig is gelegen aan de 

Donau. Vervolgens stoppen we bij Passau, de 

“Driestromenstad”; hier komen de Inn, de Donau en 

de Ilz bij elkaar.  We rijden met diverse tussenstops 

naar het overnachtinghotel. 

 

Dag 7: Terugreis, onderweg worden er diverse stops 

gemaakt.  

De reis wordt rond 14.00 uur afgesloten met een 

warme lunch. Vervolg reis vanaf de lunchlocatie;  

de verwachte terugkomst in Zandvoort zal  

ca 21.00 uur zijn. 
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De reissom voor deze 7-daagse busreis is: 

bij minimaal 35 personen € 534,-- p.p.;  

bij minimaal 40 personen € 504,-- p.p. 

  

De reissom is inclusief: 

Vervoer per Comfort Class touringcar; 

koffie/thee/gebak op dag 1; 2 overnachtingen in 

een middenklasse hotel in Zuid-Duitsland;  

4 overnachtingen in Hotel Wienerwaldhof;  

verblijf in alle hotels o.b.v. halfpension (ontbijt en 

diner); toeristenbelasting; stadswandeling 

Salzburg o.l.v. een gids; rondrit Wenen o.l.v. een 

Nederlands sprekende gids; entree Slot Schönbrunn; boottocht over de Donau van 

Krems naar Melk; entree Benedictijnenstift Melk; entree Seegrotte inclusief boottocht; 

warme afscheidslunch; verzorgingskosten chauffeur; vervoer ter plaatse, mits mogelijk 

binnen de rijtijdenwet; tol- en parkeergelden; eigen opstapplaats in Zandvoort; 

begeleiding van de reis van uw chauffeur, tevens reisleider. 

 

De reissom is exclusief: 

Reis- en ongevallenverzekering; annuleringsverzekering; overige 

verzorging (o.a. lunches); uitgaven van persoonlijke aard;  

eventuele niet genoemde entreegelden en excursies; 

reserveringskosten € 15,00 per adres; toeslag 1-persoons kamer  

€ 70,00 p.p.; calamiteitenfonds € 2,50. 

 

Dit is een zware reis i.v.m. afstand en dagelijks een vol excursieprogramma en is 

geschikt voor deelnemers die over een goede gezondheid beschikken en mentaal 

zelfstandig zijn. 

Het meenemen van een rollator is bij deze reis niet mogelijk (wandelstok mag). 

U kunt zich alleen inschrijven op dinsdag 11 december vanaf 9.00 uur; het liefst via  

de e-mail bij frenyvaneck@casema.nl  

Beschikt u niet over e-mail dan kunt u mij bellen (023 537 12 49) 

Uw aanmelding wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst, maar niet voor 9.00 uur.  

 

Voor de 1-persoons kamers dient ieder zich individueel aan te melden, voor de  

2-persoons kamers dient de hoofdpersoon (=factuuradres) ook de kamergenoot aan te 

melden inclusief alle persoonsgegevens.  Bent u eerder mee geweest dan zijn uw 

gegevens in mijn bezit, maar wijzigingen wel doorgeven.  

 

LET OP:  DE VOLGENDE PERSOONSGEVENS HEB IK VAN IEDER NODIG. 

Naam, initialen, roepnaam en meisjesnaam, adres, geboortedatum, kamertype, dieet. 

Telefoonnummer van thuis en van de achterblijvers, uw e-mailadres en mobiele nummer 

(=verplicht). 

Heeft u een doorlopende verzekering? Dan het polisnummer en verzekeraar opgeven. 

U kunt zich ook verzekeren bij Effeweg, gelijk opgeven bij aanmelden! 

Onvolledige aanmeldingen kan ik helaas niet afronden voor Effeweg, 

die de verdere administratie en betaling verzorgt.  

Dan nog dit: dieet en kamerindeling is een preferentie, maar geen garantie. 
 

 

mailto:frenyvaneck@casema.nl
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Cinema Nostalgie presenteert op 4 december 2018: De Dirigent (een waargebeurd 

verhaal)  

 

Amerika 1926: De Nederlandse 24 jarige Antonia Brico 

(Christanne de Bruijn) is als kind met haar ouders (Annet 

Malherbe en Raymond Thiry) geëmigreerd naar Amerika. Ze 

droomt ervan om dirigent te worden, maar die ambitie wordt 

door niemand serieus genomen. Haar pianoleraar adviseert haar 

om geen toelating te doen voor het conservatorium. Omdat ze 

weinig meer te verliezen heeft, keert ze terug naar haar 

geboorteland waar ze de beroemde dirigent Mengelberg (Gijs 

Scholten van Aschat) smeekt om dirigeerlessen. Mengelberg ziet 

dat helemaal niet zitten en stuurt haar door naar Berlijn, waar 

ze tegen alle verwachting in als vrouw meer kans blijkt te 

maken. Na haar tweejarige studie aan de Rijksacademie voor 

Muziek zal ze daar als eerste vrouw het beroemde Berlijns 

Philharmonisch Orkest dirigeren. De spanning wordt haar bijna 

te groot, als de liefde van haar leven haar voor het blok zet.  

Wat zal Antonia kiezen? De film De Dirigent is gebaseerd op het waargebeurde verhaal 

van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren ’20 was zij de eerste 

vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde. Tot voor 

kort lukte het vrouwen nauwelijks om aan de top van de wereldranglijst van belangrijkste 

dirigenten te komen. Dit jaar benoemde het Radio Filharmonisch Orkest voor het eerst in 

de Nederlandse geschiedenis een vrouwelijke chefdirigent: Karina Canellakis.  

 

Cinema Nostalgie presenteert op 8 januari 2019: Bohemian Rhapsody 

 

Op 8 januari 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor een 

ode aan Queen, hun muziek en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury  met 

Bohemian Rhapsody.  

 

De film Bohemian Rhapsody is een ode aan Queen, hun muziek 

en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury. Hij vocht tegen 

stereotypes en verbrijzelde het conventionele om vervolgens 

uit te groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter 

wereld. De film volgt zowel de snelle opkomst van de band aan 

de hand van hun iconische liedjes en revolutionaire geluid, als 

Mercury’s uit de hand gelopen levensstijl die bijna zorgde voor 

het ineenstorten van de band. Daarnaast zien we hun 

succesvolle reünie aan de vooravond van Live Aid, met een 

toen al ernstig zieke Mercury, die de band naar een van de 

meest legendarische optredens in de geschiedenis van de 

rockmuziek leidt. Tijdens dit proces legde de band, die meer 

aanvoelde als familie, de basis voor hun nalatenschap welke 

tot op de dag van vandaag nog altijd velen inspireert.  

 

Op beide filmdagen: 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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Iedereen actief bij de Locomotief  

 

Elke dinsdagochtend staat de koffie klaar bij de gezellige 

loungebank voor het raam in de grote zaal van de  

Blauwe Tram. Rond 10.00 uur zijn de meeste mensen al 

binnen. Verhalen gaan over en weer en men ontdekt 

gezamenlijke interesses of hobby’s. “Ik heb jarenlang mijn 

eigen wol gesponnen. Kilometers lang. En zelf geverfd! Met de 

blote voeten, net als druiven platstampen!” of  “Ik heb veel 

gereisd. Ik ben vroeger naar Indonesië geweest.”  

Deelnemers vinden elkaar: “Oh dat heb ik ook gedaan!”  

Na de koffie beginnen verschillende activiteiten. Het meest populair is “Ontspannen 

Bewegen Op Muziek’. Iedereen kan meedoen, ook met fysieke beperkingen. “Ik merk dat 

ik steeds iets meer kan dan ik denk” zegt een van de deelnemers. Andere activiteiten zijn 

spelletjes, sjoelen en creatief bezig zijn. “We hebben een keer liedjes gezongen op 

voorstel van een van de deelnemers die er muziek bij wilde maken.”Dat is precies de 

bedoeling: dat deelnemers zelf met ideeën komen en actief zijn met wat ze kunnen en 

blij van worden. “Ik kijk er elke week weer naar uit!” zegt een deelnemer stralend.  

De Locomotief is een wekelijkse inloop speciaal voor senioren, die graag hun kennis en 

talenten inzetten en een eigen programma willen invullen. Of gewoon gezellig koffie 

drinken, meedoen en mensen ontmoeten, ook als dat soms wat moeilijker gaat omdat 

lichamelijke of geestelijke gezondheid hen hierin beperkt. Bijvoorbeeld vanwege 

Parkinson, geheugenproblemen of iets anders dat kwetsbaar maakt. Er is ook aandacht 

voor mantelzorgers: om de 2 weken is de mantelzorgconsulent aanwezig voor steun en 

advies. Aansluitend kan men gezellig samen lunchen. 

Waar: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1 

Wanneer: elke dinsdag; inloop en activiteit 10.00-12.00 uur  

Lunch: 12.00-13.00 uur 

Kosten: € 3,00 per keer inclusief koffie/thee, of € 5,00 per keer inclusief lunch.  

De 1e keer meedoen is gratis! 

Meer informatie: Shirley Parrée: 06 44 68 31 10 of s.parree@pluspuntzandvoort.nl 

 

Contactgroep voor nabestaanden 

Mensen ontmoeten die, net als u,  

een dierbare verloren hebben. 

Voor een nabestaande is het vaak minder makkelijk om de 

draad weer op te pakken na het verlies van een dierbare.  

In de nabestaandengroep kunt u uw ervaringen delen.  

U bepaalt als groep zelf welke onderwerpen aan bod 

komen. Bijvoorbeeld, hoe om te gaan met veranderingen, 

het alleen zijn, vakantie, feestdagen, omgeving enz. 

De groep wordt begeleid door twee ervaringswerkers,  

die ruime ervaring hebben met het begeleiden van groepen 

nabestaanden en ook in hun persoonlijk leven ervaring 

hebben met verlies en rouw.  

De contactgroep is bedoeld voor mensen die langer dan vier maanden geleden een 

dierbare verloren hebben. 

Nadat u zich aangemeld heeft, maken wij een afspraak om kennis te maken. Dat biedt u 

ook de gelegenheid om te kijken of de contactgroep iets voor u is. 

Dag en tijd: elke tweede donderdag van de maand van 10.00-12.00 uur;  

start 10 januari 2019. Deelname is gratis (incl. koffie en thee.)  

Vooraf vindt er een kennismakingsgesprek plaats.  

Aanmelden kan bij de balie van Pluspunt of telefonisch tel.: 023 574 03 30.  

Adres: Pluspunt, Flemingstraat 55, Zandvoort. 

Informatie Annemieke Verhoogt: 023 574 03 30, op maandag en donderdag, of 

a.verhoogt@pluspuntzandvoort.nl 

mailto:s.parree@pluspuntzandvoort.nl
mailto:a.verhoogt@pluspuntzandvoort.nl
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 Boekentips  

Anne Tyler 

Klokkendans 

Willa Drake heeft altijd een pad gevolgd dat door anderen voor haar is 

uitgerold. Maar als ze, begin 60, hoort dat de ex-vriendin van haar 

zoon is neergeschoten neemt ze een impulsieve beslissing en stapt op 

het vliegtuig om voor de neergeschoten vrouw en haar dochter te gaan 

zorgen. Een nieuwe wereld, vol onverwachte plezierige momenten, 

gaat voor haar open. Weer een fraaie roman van de veelbekroonde 

Amerikaanse schrijfster. 

 

 

   Rosie Walsh 

   Zeven perfecte dagen 

   Tijdens een familiebezoek in Engeland ontmoet Sarah een geweldige 

   man, Eddy. Het klikt meteen tussen de twee en ze hebben zeven 

   fantastische dagen samen. Uiteindelijk moet Sarah terug naar  

   Amerika en gaat Eddy met vakantie. Hij belooft haar te bellen zodra 

   zijn vliegtuig geland is. Maar hij laat niks meer van zich horen.  

   Sarah doet er alles aan om te achterhalen of het aan haar ligt of dat 

   er wat is gebeurd met Eddy. Als ze er uiteindelijk achter komt, krijgt 

   ze de schrik van haar leven. 

   Spannend, romantisch, onverwacht en onmogelijk om weg te leggen. 

 

  Ellen Marie Wiseman 

  Olifantenmeisje 

  Het albinomeisje Lily is in de jaren dertig op tienjarige leeftijd 

  aan het circus verkocht. Haar moeder heeft haar op een avond 

  meegenomen naar het circus waarna ze nooit meer is 

  thuisgekomen. Lily werkt jaren in de rariteitenshow, als 

  albinowaarzegster en bij de olifanten. Meer dan twintig jaar 

  later erft de achttienjarige Julia Blackwood het huis van haar 

  ouders. Op onderzoek in het huis treft ze foto’s aan van een  

  albino circusmeisje en ontdekt ze dat haar ouders nog een kind 

  hadden. Wat is er met haar zusje gebeurd?  

  Een mooie beschrijving van het circusleven in de jaren dertig. 

==================================================== 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie van onze vereniging vindt plaats op donderdag 3 januari 2019 

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

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

 

 

 

           


