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Nieuwsbrief 

Februari 2019  

           

 

 

 

Beste leden, 

 

          Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbrief onder ogen heeft gekregen. 

Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, 2019.  

Als eerste evenement was de nieuwjaarsreceptie op 3 januari;  

deze werd druk bezocht.  

Ik wens de leden die niet aanwezig waren alsnog de beste wensen  

voor 2019 toe. 

Als bestuur en met de vrijwilligers gaan wij weer ons best doen om u zoveel    

mogelijk te vermaken met al onze activiteiten. 

 

Wij zijn nu al bezig om de vele nieuwe leden administratief te verwerken.   

Helaas zijn wij ook weer een aantal leden verloren. Deels door overlijden, 

ziekte of een andere reden. Dit komt nu eenmaal voor bij een 

seniorenvereniging. 

 

Tevens wil ik u er op wijzen dat er nog een groot aantal leden is dat de    

contributie nog niet heeft betaald; deze leden zullen op korte termijn 

geïnformeerd worden. 

Het zou ons veel werk besparen als deze leden de contributie automatisch    

laten incasseren via een incassomachtiging. 

 

Laten wij er met z’n allen een mooi jaar van maken.  

Ik hoop dat dit jaar het zonnetje veelvuldig gaat schijnen want in een strenge   

winter geloof ik niet meer. Maar wie weet !! 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

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 maart 2019: maandag 18 februari a.s.  

 

De nieuwsbrief over maart 2019 wordt bezorgd van  

vrijdag 1 maart tot en met maandag 4 maart 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 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

 

De heer A. Banning, mevrouw M.E. Banning – Repke,  

de heer J.M. Berendsen, de heer P.C.A.M. den Boer, 

mevrouw M.M. van den Berg – de Harder,  

de heer H. Bosma, mevrouw J.A. Bosma – Hartemink, 

mevrouw H.H. Brunner, mevrouw H. van Duijn,  

de heer B. Duzink, mevrouw I. Duzink – Blok,  

mevrouw M.J.A. ten Haaf – de Jong, 

mevrouw W. Hendriks – Koper, de heer M. Keur,  

de heer C. van Marsbergen,  

mevrouw M.M. Meuleveld, de heer H. Nijboer,  

mevrouw N. Nijboer – Holwerda,  

mevrouw T. Pendavingh – Neijman,  

mevrouw J.A. van Rijnsoever – Leij,  

mevrouw E. Stokman – Lefferts, mevrouw A. Spaan, 

mevrouw A. Smits – Pols, de heer S.R. Swens en mevrouw E.M. Voetenek – Hesse. 

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

Agenda: 

 

Dinsdag 5 februari 2019 Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 14 februari 2019 Museumbezoek Stadsarchief 

Amsterdam 

10.04 uur treinstation 

Zandvoort 

Dinsdag 19 februari 2019 Bingo 13.30 uur De Krocht 

Dinsdag 26 februari 2019 Uit eten v.a. 17.00 uur Bregje in Bloemendaal 

Woensdag 27 februari 2019 Uit eten v.a. 17.00 uur Bregje in Bloemendaal 

Zondag 31 maart 2019 Themamiddag (nadere info 

volgt) 

Theater De Krocht 

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

Vulkaaneifel 

1 t/m 7 september 2019 7-daagse busreis Wenen en Wienerwald 
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Verslag 28 november Informatiemarkt voor senioren 2018 

Woensdag 28 november was de grote dag 

dat we samen met winkeliers en 

verenigingen in de Blauwe Tram waren. 

Wat een gigantische happening was het. 

Alle verwachtingen werden overtroffen en 

hierbij willen wij van de jeu de boules 

vereniging onze complimenten geven aan 

de organisatie van deze dag. Ook aan alle 

vrijwilligers, die hun best hebben gedaan 

om het ieder zo goed mogelijk naar de zin 

te maken. 

Wat een werk moet dit zijn geweest en 

wat was het geslaagd. 

Er zijn ontzettend veel mensen geweest 

en ik denk dat ook daar de verwachtingen 

van zijn overtroffen. 

Het is zeer zeker de moeite waard om dit nog eens te doen. 

Wij zullen er dan weer zijn. Zeker weten. 

Engeline van Koningsbruggen. 

 

Verslag etentje bij Rabbel 19 december 2018 

Ja ja, de dames (Jopie en Ans) waren niet vergeten hoe groots het kerstdiner van 2017 

was geweest bij Rabbel. 

Opgetogen gingen ze naar Marcel van Rabbel om te vragen of in 2018 weer het diner bij 

Rabbel gegeven kon worden. 

Marcel zei meteen “ja, maar ik moet het even overleggen met Arie Guit” (u weet wel die 

super visman van het plein).    

En ja hoor, samen hebben ze weer het e.e.a. op de kaart kunnen zetten,  waar het een 

verschrikking was om een keuze te maken m.b.t. het voor- en hoofdgerecht. 

Als vooraf kon je kiezen tussen gerookte zalm of superdun gesneden carpaccio. 

Werkelijk, het was echt smullen geblazen en met een heerlijk glas witte wijn was het 

voorgerecht compleet. 

Het hoofdgerecht was kiezen tussen scholrolletjes gevuld met zalm en een heerlijke 

wittewijnsaus of Beef Teriyaki met gebakken rijst. Op tafel stond ook nog gefrituurde 

aardappeltjes en salade.  

Ook dit zag er niet alleen geweldig uit, maar wow wat was het lekker. 

De sfeer was echt super en ook op donderdag was er dezelfde sfeer. 

Dan was er een optreden van de Kerstman, die de hele zaal liet meezingen en de dames 

wilde allemaal met hem op de foto. 

En toen, ja toen kwam het nagerecht; ik heb zelden gezien dat door iedereen het 

nagerecht helemaal werd opgegeten, maar deze keer was het echt zo. Marcel: jouw 

surprise nagerecht was heerlijk. Bedankt Marcel en Arie namens ruim 100 gasten. 

Voldaan en tevreden nam iedereen afscheid van Marcel en de crew van Rabbel. 

 

Jopie en Ans: dit jaar was een super jaar met 

jullie keuzes en 2019 begint met een heerlijk 

diner bij Amazing Asia. (23 en 24 januari) 

 

De foto spreekt voor zich zelf. 

 

Tot het volgende diner. 

 

John 
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Verslag dagtocht Harderwijk donderdag 13 december jl.   

Wederom wisten Freny en Tilly ons te verrassen met een zeer 

succesvolle dagtocht inclusief een wintercruise vanuit 

Harderwijk. Deze dagtocht was de afsluiting van een zeer 

geslaagd seizoen. De eerstvolgende dagtocht vindt plaats in 

april, maar met deze laatste tocht kunnen de dames de 

zoveelste succesvolle dagtocht toevoegen aan de lange reeks. 

Het was weliswaar koud, maar droog en af en toe een 

zonnetje. 

De koffiestop was in de “Keet van Heerde”. In dit familiebedrijf 

zwaait intussen de 5e generatie de scepter en zijn de woorden 

“meet and eat” toegevoegd aan het logo. 

Iedereen liet zich de koffie met gebak goed smaken. 

 

Na ons vertrek uit Heerde waren wij al snel in de totaal gerenoveerde haven van 

Harderwijk. Peter had ruimte genoeg om de bus te parkeren en een ieder kon heel 

gemakkelijk de weg vinden over de loopplank naar een plekje bij één van de ramen van 

de salonboot (ons onderkomen voor de komende uurtjes). 

De kapitein legde het e.e.a. uit over de geschiedenis van de voormalige Zuiderzee, de 

industrie, het ontstaan van eilandjes, de nieuwbouw, recreatie, 

vakantiewoningen en ontsierende windmolens. 

Prachtig lag het vaste land, beschenen door een heerlijk 

zonnetje, op een gegeven moment achter ons. Elburg lag heel 

mooi aan de horizon. 

Op een gegeven moment werd het stamppotbuffet geopend en 

konden wij ons tegoed doen aan boerenkool, zuurkool of hutspot 

met uitgebakken spekjes en worst. De eetlust was bepaald niet 

gering, maar er was voldoende voor iedereen en…alleen maar 

lovende worden over de smaak. Een lekker ijsje maakte de 

maaltijd compleet. 

 

Na de maaltijd werd Peter bedankt voor zijn aandeel in het succes van de dagtochten. 

Peter bedankte Freny en Tilly. Ria overhandigde de dames een 

presentje voor de organisatie. Ook ik mocht een presentje in 

ontvangst nemen als dank voor mijn verslaggeving in de 

nieuwsbrieven. Helaas moest ik bekend maken dat ik hiermee stop 

aangezien ik van het bestuur 250 woorden in een verslag mag 

gebruiken en ik zodoende de spontaniteit, waarmee ik mijn verslag 

op papier zette, totaal verloor. Maar altijd met veel plezier gedaan 

en hoop dat er iemand is die het stokje (pennetje) van mij over kan nemen. 

 

Eenmaal terug in de haven was het de bedoeling om te voet Harderwijk nog “onveilig” te 

maken, maar daar werd van af gezien aangezien het al schemerig en koud werd.  

Bovendien zat de bus vast en later gingen de deuren van de bus niet dicht. Peter 

verzocht iedereen die voor in de bus zat, om even achter in de bus te gaan staan zodat 

het zwaartepunt verplaatst werd naar achteren. Volgens Peter kwam dat, omdat wij 

allemaal teveel hadden gegeten. Inderdaad gingen de deuren van de bus toen dicht en 

konden wij de thuisreis aanvaarden. Geen paling kopen of winkeltjes kijken in 

Harderwijk. De meeste mensen vonden het best, vooral omdat Peter met het voorstel 

kwam om ons met de bus een rondleiding te geven op Schiphol. Zo gezegd, zo gedaan. 

Wij hebben ons zitten vergapen aan alles dat “wereldstad” Schiphol te bieden had. 

Het was goed te merken dat Peter vaker rondleidingen op Schiphol had gedaan. 

Mooi op tijd waren wij terug in onze thuishaven. Het was een onvergetelijke dag 

geweest.   

  

Klaasje Armbrust   



6 

 

Museumbezoek donderdag 14 februari Stadsarchief Amsterdam 

 
 

De tentoonstelling Rembrandt Privé vertelt het persoonlijke verhaal van de grootste 

schilder uit de Nederlandse geschiedenis. De kunstenaar woonde een belangrijk deel van 

zijn leven in Amsterdam en liet naast een groot aantal kunstwerken ook vele sporen in 

de archieven na. 

Het Stadsarchief Amsterdam bewaart een groot aantal van deze documenten over zijn 

dagelijks leven, zijn werk, zijn opdrachtgevers, zijn vrouwen, kinderen en 

geldproblemen. De tentoonstelling vertelt met de originele zeventiende-eeuwse 

documenten bekende én onbekende verhalen over Rembrandt. Zo is er het nieuwe 

verhaal over de zwarte gemeenschap in de buurt van de Breestraat, waar Rembrandt 

woonde. Naast de archiefstukken is er op de tentoonstelling ook origineel werk van 

Rembrandt te zien. Er zijn etsen en tekeningen uit eigen bezit en in bruikleen van onder 

meer het Rijksmuseum en Museum Het Rembrandthuis. 

In het Rembrandt jaar 2019 lijkt het mij een goede start van onze museumbezoeken om 

naar deze tentoonstelling te gaan. 

We vertrekken op 14 februari met de trein van 10.04 uur uit Zandvoort en komen om 

10.35 uur in Amsterdam aan. We kijken of we bij Loetje koffie kunnen drinken. 

Het Stadsarchief is aan de Vijzelstraat 32 te bereiken met tram lijn 24 en uitstappen 

halte Muntplein. 

De entree van de tentoonstelling is € 7,50; museumkaart gratis. 

Als u mee gaat dan graag een berichtje. We maken er weer een gezellige dag van. 

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

 

Contributie  

Al bijna 600 leden hebben in december en januari de contributie betaald. Alle incasso 

formulieren zijn inmiddels verwerkt. Heeft u de contributie nog 

niet betaald? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Wij zijn 

onder andere voor het organiseren van diverse activiteiten 

afhankelijk van de inkomsten van de contributie.  

U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer 

NL14 INGB 000 65 10 893 ten name van  

De Seniorenvereniging Zandvoort. In de omschrijving graag 

duidelijk uw naam vermelden. Indien u vragen heeft inzake het 

overmaken van de contributie, neem dan contact op met de 

ledenadministrateur Els Kuijper per e-mail 

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

van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur. 

mailto:waszand@ziggo.nl
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Omzien naar elkaar is Lief en leed geworden 

Oplettende leden hebben het al gezien. In de nieuwsbrief van 

augustus 2018 hebben wij u uitgedaagd een nieuwe naam voor 

“omzien naar elkaar” te verzinnen. 

Wij hebben veel reacties mogen ontvangen. Helaas zat daar niet 

de naam bij welke volgens ons het meest duidelijk is. Het bestuur 

heeft besloten dat Lief en leed het meest duidelijk is. 

 

Bingo dinsdag 19 februari 2019 

Op de 50 ste dag van 2019 organiseren wij de eerste bingo van dit jaar in 

Theater De Krocht. Wij beginnen om 13.30 uur !  

De zaal van De Krocht gaat om 13.00 uur open.  

Zoals u gewend bent zijn er twee bingo rondes met aansluitend een loterij. 

Wij verwachten dat deze middag om 16.30 uur ten einde is. 

 

U kunt zich vanaf dinsdag 29 januari 

tot en met vrijdag 15 februari 

aanmelden bij Els & Gerard Kuijper 

op telefoonnummer 023 571 82 05 

van maandag tot en met vrijdag 

tussen 09.00 uur en 11.00 uur of  

per e-mail els.kuijper@hotmail.com 

Bij afwezigheid staat het 

antwoordapparaat aan. 

 

Mocht u onverhoopt na opgave niet kunnen komen? Wilt u dit dan ook aan Els & Gerard 

doorgeven, dan kan er een ander lid in uw plaats naar de bingo en hoeven wij niemand 

teleur te stellen. 

 

Uit eten dinsdag 26 en woensdag 27 februari 

Waar:  Bregje 

  Zeeweg 98, 2051 EC Bloemendaal  

Wanneer: dinsdag 26 februari en 

  woensdag 27 februari  

Menu:  3-gangen menu (eigen keuze van de kaart) 

Prijs:  € 14,50 exclusief consumpties. 

Hoe laat: u bent vanaf 17.00 uur welkom. 

Heeft u geen vervoer? Eénmalig haalt een aantal 

bestuursleden u op en brengt u weer thuis. U kunt zich 

voor dit eenmalige vervoer uiterlijk 20 februari aanmelden. 

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 

 

Digitale nieuwsbrief 

Het maken en bezorgen van de nieuwsbrief is veel (papier) werk.  

Een deel van onze leden ontvangt de nieuwsbrief digitaal;  

dit wil zeggen niet op papier, maar per e-mail.  

Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen, (behalve de 

nieuwsbrief van december en januari, deze krijgt u altijd op 

papier) geef dit dan door aan de ledenadministrateur Els Kuijper. 

Zij is telefonisch 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 

 

 

mailto:els.kuijper@hotmail.com
mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Noteer alvast in uw agenda ! 

De activiteitencommissie heeft een thema bedacht voor 

een leuke themamiddag op zondag 31 maart a.s. in 

Theater De Krocht.  

In de volgende nieuwsbrief leest u meer; één tipje van de 

sluier willen wij alvast oplichten: in veel huiskamers 

stonden bij verjaardagen diverse spullen op tafel (zie foto), 

dus we gaan terug in de tijd. 

De activiteitencommissie 

 

Laatste mogelijkheid tot aanmelden voor de vijf daagse 

busvakantie naar Stadtkyll in de Vulkaan Eifel. 

De vijfdaagse busvakantie naar Stadtkyll in de Vulkaan Eifel zal 

plaatsvinden van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april 2019. 

Er zijn nog enkele 2-persoonskamers beschikbaar in All Inclusive 

Hotel Am Park ***. Zoals u in ons vorige nieuwsbrief heeft 

kunnen lezen, zijn alle hotelkamers ruim ingericht en bereikbaar 

per lift en geschikt voor personen met een rollator. 

 

Alle maaltijden, fris, 

vruchtensappen, jenevers, 

apfelkorn, wijn en bier zijn tussen 

17.00 uur en 24.00 uur bij de 

prijs inbegrepen.  

Koffie en thee zijn tussen 10.00 

uur en 20.00 uur gratis 

verkrijgbaar.  

De prijs voor deze reis is € 410,00 

per persoon op basis van een 

tweepersoonskamer, exclusief een  

eventuele reis- en 

annuleringsverzekering.  

 

Bijkomende administratiekosten € 5,00 per persoon. De financiële afwikkeling van deze 

reis wordt verzorgd door de organisator van deze reis: BTR Reizen.  

Aanmelden en het opvragen van het programma kan nog tot 12 februari a.s. bij  

Gerard Kuijper van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur op 

telefoonnummer 023 571 82 05 of per e-mail: gerard.kuijper@hetnet.nl   
 

Fotograaf gezocht 

Is fotograferen een hobby van u en vindt u het 

leuk om een deel van onze activiteiten op de foto 

te zetten? Dan zijn wij op zoek naar u.  

Bij sommige activiteiten zijn onze vrijwilligers 

en/of bestuursleden druk bezig en dan komen wij 

achteraf tot de conclusie dat er geen foto’s 

gemaakt zijn. Deze foto’s willen wij op onze 

website plaatsen en in onze nieuwsbrief.  

Heeft u interesse? Neem dan contact op met  

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

op telefoonnummer 023  571 82 05 van maandag 

tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur. 

 

 

 

 

mailto:gerard.kuijper@hetnet.nl
mailto:els.kuijper@hotmail.com
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Cinema Nostalgie presenteert: THE WIFE 

Op 5 februari 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer 

haar deuren voor THE WIFE, met Glenn Close en Jonathan Price. 

Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over menselijke relaties 

en een vrouw die uiteindelijk haar eigen stem vindt.  

Joan Castleman heeft veertig jaar lang haar talent, dromen en 

ambities opgeofferd voor de literaire succescarrière van haar 

charismatische man Joe Castleman. Hun pact zorgde voor een stevig 

huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt bereikt. De dag voordat 

haar man de Nobelprijs voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze 

een geheim te onthullen waardoor alles in één klap op losse 

schroeven komt te staan.  

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. 

 

Schilderclub in Pluspunt breidt uit! 

OOK Samen is al jaren dé plek voor ontmoeting en gezelligheid in 

Zandvoort Noord. Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 

16.00 uur èn elke eerste en derde zondag van de maand van 10.30 uur 

tot 15.30 uur (€9,50) kunt u deelnemen aan spelletjes (€2,50) en 

creatieve activiteiten (€3,50) onder het genot van een heerlijke bak koffie. 

De enthousiaste schilderclub is elke dinsdagmiddag aanwezig bij OOK Samen: samen 

schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren & samen exposeren. 

Deze schilderclub gaat nu uitbreiden naar de zondagen: elke eerste & derde zondag van 

de maand kunt u gezellig meedoen. Op de zondagen zal er geen docent aanwezig zijn, 

het wordt een open inloop, u mag zelfstandig aan de slag. U kunt langskomen wanneer u 

wilt; vooraf aanmelden is niet nodig. 

Indien u alleen een paar uurtjes wilt komen schilderen betaalt u € 3,50 p.p. maar 

natuurlijk bent u ook van harte welkom om de hele dag mee te doen: inclusief een 

heerlijke warme maaltijd tussen de middag betaalt u dan € 9,50 p.p. 

Vooraf aanmelden is dan wél noodzakelijk omdat er boodschappen worden gedaan voor 

het eten. Aanmelden voor de hele zondag kan via de balie van Pluspunt: 023 574 03 30, 

Flemingstraat 55, Zandvoort Noord. 

 

Samen DOEN in De Blauwe Tram 

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur kunt u deelnemen aan spelletjes (€ 2,50) 

en creatieve activiteiten (€ 3,50); er is ook een enthousiaste teken- en schilderclub waar 

u bij kunt aanschuiven: u hoeft zich niet van tevoren op te geven: loop gewoon eens bij 

ons binnen en doe mee. Nieuw op de woensdag: klaverjassen! Er zijn al een paar 

enthousiaste deelnemers, maar is nog genoeg plek voor nieuwe klaverjassers. Komt u 

meedoen? Kosten €2,50. De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en gratis! 

  

Tevens kunt u elke vierde zondag van de maand terecht bij Samen DOEN van 13.15 uur 

tot 16.00 uur. U kunt meedoen met spelletjes en creatieve activiteiten, kosten € 5,00 

inclusief een eenvoudige broodmaaltijd. 

Speciaal voor Samen DOEN rijdt de Belbus ook op deze zondag. Informatie en reserveren 

via de balie van De Blauwe Tram, telefoon: 023 30 40 700, Louis Davidscarré 1, 

Zandvoort Centrum. 
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Taalspreekuur 

Wilt u weten waar u Nederlands kunt leren? Kom dan naar het taalspreekuur in de 

Bibliotheek Zandvoort. Daar kunt u alles vragen over Nederlandse les, cursussen en 

vrijwilligers die u kunnen helpen. Wij helpen u en geven antwoord op uw vraag. U kunt 

altijd naar het taalspreekuur komen en hoeft geen afspraak te maken. 

Elke vrijdag | 10.00 – 12.00 uur | Gratis 

 

Voorlichtingsbijeenkomst aangifte inkomstenbelasting 

Ook in 2019 organiseert de Bibliotheek in samenwerking met de sociaal raadslieden van 

DOCK Haarlem weer informatiebijeenkomsten over de belastingaangifte. 

Aan de orde komt onder meer: 

• waar moet u op letten bij het doen van aangifte? 

• wat is er veranderd vergeleken met vorig jaar? 

• wat zijn de meest voorkomende aftrekposten? 

• wanneer bent u fiscaal partner en welke gevolgen heeft dat? 

• het belang van het fiscaal inkomen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden 

budget enz.  Hoe zorgt u ervoor dat u krijgt waarop u recht hebt, zodat u achteraf niet 

hoeft terug te betalen? 

LET OP: Op de bijeenkomsten wordt algemene informatie gegeven over de basis van de 

belastingaangifte. Op zeer specifieke fiscale vragen kunnen we niet ingaan; daarvoor  

moeten we verwijzen naar een belastingconsulent. Dat geldt ook voor vragen van 

zelfstandigen en zzp’ers.  De bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor mensen met 

een laag of minimuminkomen en geen of weinig vermogen. 

Vrijdag 1 maart | 13.30 – 15.30 uur| Gratis 

 

Boekentips 

 

Gaby Rasters: Julia & Julia 

Twee vrouwen, beiden met de naam Julia. De één woont in Australië, de 

ander in Nederland. Julia uit Perth wordt gekweld door nachtmerries 

waarin een meisje om hulp vraagt. Zij vermoedt dat het iets te maken 

heeft met haar onbekende verleden. Julia uit Amsterdam is op zoek naar 

haar tweelingzus die op jonge leeftijd verdween. Beide vrouwen komen 

tijdens hun zoektocht naar het verleden in groot gevaar.  

Een roman vol spanning en romantiek. 

 

Liane Moriarty: Negen volmaakte vreemden 

Negen mensen bezoeken om verschillende redenen een kuuroord. Ze 

komen daar voor hun rust, voor de massages en de mindfulness, maar 

ontdekken al snel dat ze ook flink zelf aan het werk moeten. In de eerste 

hoofdstukken leren we de personages kennen, maar naarmate het 

verhaal vordert, krijgt het een thrillerachtige wending.  

Langzamerhand wordt ook duidelijk wat de redenen van de gasten zijn 

geweest om naar het kuuroord te gaan.  

Geschikt voor thrillerfans maar ook voor romantici. 

 

Lucy Dillon: Een klein gebaar 

Libby en haar man Jason nemen het hotel van zijn ouders over. Tijdens 

de verbouwing geeft Jason geld uit als water en de ergernis bij Libby is 

groot. Zij stuurt haar man weg. Ondertussen is ze getuige geweest van 

een ongeluk. Een vrouw belandt in het ziekenhuis en na ontslag staat ze 

bij het hotel voor de deur. Ze is tijdens het ongeluk haar geheugen 

kwijtgeraakt. Libby biedt Alice, zoals de vrouw blijkt te heten, een kamer 

in het hotel aan. Samen met de broer van Jason doen Libby en Alice er 

alles aan om van het hotel een succes te maken. Een sfeervolle roman. 


