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Nieuwsbrief 

Mei 2019  

           

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

     Het is deze keer niet moeilijk om mijn voorwoord te schrijven. 

Ik doe dit onder een strakblauwe lucht. 

     We hebben inmiddels al weer wat evenementen achter de rug, zoals o.a.   

     de jaarvergadering. Deze werd goed bezocht. 

Het bestuur heeft daarbij afscheid genomen van het lid Olga Poots. 

Gelukkig is lid Ferko van Ancum herkozen. Ons bestuur is derhalve niet 

compleet en zoekt nog steeds naar aanvulling.  

Waar wij helaas geen afscheid van hebben kunnen nemen is onze vrijwilligster 

     Klaasje Armbrust, die schriftelijk te kennen heeft gegeven haar 

     Vrijwilligerschap te beëindigen en om niet op de jaarvergadering aanwezig te  

     zijn. Het betreurt mij, als voorzitter, zoals dit tot stand is gekomen. 

Wij hebben haar hierover schriftelijk geïnformeerd. 

Wij gaan ons beraden hoe de modeshows toch zullen worden voortgezet. 

     Vervolgens was het zaak om de knop om te zetten en ons volledig bezig te 

     houden met de 5-daagse naar Duitsland. 

Els en ik zijn uitermate tevreden over deze reis en de groep deelnemers. 

     U zult hier vast van henzelf over horen en anders leest u daarover in de 

     volgende nieuwsbrief, daar het voor deze editie niet meer mogelijk was. 

We gaan nu even wat uitrusten, want het is tenslotte Pasen. 

 

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 Henny Paap,  
telefoonnummer 023  571 32 76 

 

        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 

    of via de mail renemieke@live.nl 

 

 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 juni/juli 2019: maandag 20 mei a.s.  

 

De nieuwsbrief over juni/ juli 2019 wordt bezorgd van  

vrijdag 31 mei tot en met maandag 3 juni   

mailto:renemieke@live.nl
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 
Vacature 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 M.M.M. van den Bergh – Eldering,  

mevrouw M.K.E. van Breda Vriesman,  

mevrouw C.M.A. Kaptein, mevrouw C. Spaargaren en 

mevrouw A. van Zalen.  

 

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 5 mei 55 + Bevrijdingsbingo 

Vooraf reserveren, zie 

Zandvoortse Courant van 

18 april 2019. Vol = vol.  

13.30-16.30 uur De Krocht. 

 

Dinsdag 7 mei Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Donderdag 9 mei Museumbezoek: Van Gogh 

museum of Rijksmuseum 

Amsterdam 

9.04 uur station Zandvoort 

Vrijdag 17 mei Koud buffet 17.00 uur De Krocht 

Donderdag 6 juni Dagtocht Blankendaell v.a. 9.00 uur diverse 

opstapplaatsen 

1 t/m 7 september  7-daagse busreis Wenen en Wienerwald 
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Activiteit “Stevig wandelen” viert haar eerste lustrum 

 

In het voorjaar van 2014 heeft Truus van der Voort een nieuwe activiteit opgezet: 

het “stevig wandelen”. 

In de Nieuwsbrief stond destijds: “we gaan dus niet slenteren, maar stevig doorstappen”. 

Zeven enthousiastelingen meldden zich aan voor de woensdagochtend. Wij zijn 

voorzichtig begonnen met de gele route van slechts 3,5 kilometer in de AWD 

(Amsterdamse Waterleidingduinen), maar wel in een stevig tempo. 

Wat waren wij moe na afloop, maar wel voldaan en het verdiende kopje koffie of thee 

mocht niet ontbreken. 

Het bleek al snel een succes, want na één maand zijn we op verzoek van de wandelaars 

ook op de zondagochtend gaan wandelen. 

Inmiddels is onze conditie ver vooruit gegaan, want wij lopen tegenwoordig zo'n 6,5 

kilometer of meer in een flink tempo. 

Op de woensdag is er een extra wandelgroep gestart om de wandelaars uit de “snelle” 

groep, die door leeftijd en/of blessure af moeten haken, toch nog een kans te bieden om 

door te blijven wandelen en zo hun conditie op peil te kunnen houden. 

Men loopt  één uur in een iets rustiger tempo, maar.....het is nog steeds geen slenteren. 

De groep groeide en inmiddels tellen we 33 deelnemers, die 1 of 2 ochtenden per week 

met ons mee wandelen. Het wandelen houdt ons fit en door de gezelligheid onderling zijn 

de muizenissen in je hoofd snel verdwenen. 

Dat we tijdens de wandelingen ook nog kunnen genieten van de natuur is mooi 

meegenomen. 

Op zondag 24 maart heeft het 6de wandeljaar zijn intrede gedaan. Dit hebben wij 

gevierd met het eten van pannenkoeken na afloop van onze wandeling, waar 19 

wandelaars aan hebben deelgenomen. 

Freny van Eck 

 
 

Bedankt. Het was weer geweldig voor elkaar, ons eerste lustrum! En natuurlijk wist 

Freny er bij het bestuur wat voor ons uit te slepen: “ Een heerlijke pannenkoek met kop 

koffie”.   

Freny, je bent een kanjer, bedankt namens de wandelgroep. Truus v.d. Voort 
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Verslag dagtocht 4 april naar Friesland 

 

In een splinternieuwe bus van Brouwers Tours vertrokken 40 senioren (incl. chauffeur) 

vanuit Zandvoort naar Friesland. Het was een lange tocht, maar zeer de moeite waard. 

Heen via de polder en terug via de Afsluitdijk en nagenoeg geen files onderweg, zodat we 

's avonds voor 20.00 uur thuis waren. 

Als eerste naar het openluchtmuseum in Nij Beets waar je de indrukken van het leven in 

het veengebied begin 1900 kon waarnemen. Ook werd er een zeer indrukwekkende film 

vertoond over de armoede, de invloed van de adel en de kerk en het begin van het 

socialisme, dat in Friesland sterk aanwezig was. 

Door naar Beetsterzwaag voor een heerlijke lunch. Daarna weer in de bus voor een 

turfroute o.l.v. een gids die voor sommigen moeilijk te verstaan was vanwege het dialect. 

De 16 dorpen in Opsterland werden door de gids allen benoemd en hij vertelde ook dat 

er wel 35 ooievaarsnesten in dit gebied zijn. We hebben die inderdaad gezien, maar 

natuurlijk niet alle 35. 

Als afsluiting nog een thee met oranjekoek en was het alweer tijd om huiswaarts te 

keren.  

Moe, maar voldaan werden de laatste reizigers iets voor 20.00 uur afgezet en kon Peter 

weer huiswaarts rijden. 

Freny van Eck 
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Museumbezoek op donderdag 9 mei  

 

We gaan maar liefst naar twee musea in Amsterdam. 

Voor diegenen, die in april niet mee konden naar de tentoonstelling “Alle Rembrandts”, 

heb ik 6 kaarten gereserveerd.  

De bloktijd waar u bij de tentoonstelling naar binnen kunt, is tussen 10.30 en 11.00 uur. 

Wij vonden de tentoonstelling schitterend. Een opmerking:  

u kunt nergens zitten. Als u richting tentoonstelling loopt, zijn rechts de toiletten en 

kluisjes om jassen e.d. in op te bergen. U hoeft dan niet in de rij om uw jas af te geven.  

( neem wat munten mee) Het is er onvoorstelbaar druk. 

 

Voor het Van Gogh museum (Hockney – Van Gogh: The Joy of Nature) op Museumplein 6 

heb ik 14 tickets kunnen veroveren voor de bloktijd 11.15 uur. De wereldberoemde kunst 

van David Hockney (1937) is kleurrijk en kolossaal. 

Hockney haalt veel inspiratie uit de natuur; hij gebruikt 

felle kleuren en experimenteert met perspectief.  

Vincent van Gogh was een grote bron van inspiratie voor 

David Hockney. 

We vertrekken met de trein van 09.04 uur uit Zandvoort 

naar Amsterdam. Ik denk dat koffie drinken bij Loetje 

tegenover het station wel lukt, wat de tijd betreft.  

De trams 2, 5 en 12 stoppen allemaal op het Museumplein. 

Lunchen wil ik ook weer proberen bij Loetje om 13.30 uur. 

Individueel afrekenen lukt daar niet, dus graag wat klein 

geld mee nemen. 

Voor beide musea hoeft u geen bijbetaling te doen met uw 

museumjaarkaart. 

 

Geeft u zo mogelijk per e-mail op naar welk museum u wilt 

gaan. 

Ik deel de bloktijd tickets op het station uit aan de deelnemers. 

We maken er weer een mooie en gezellige dag van! 

 

Groeten, 

Jan Wassenaar  

06 46 07 57 30 of waszand@ziggo.nl 

http://web.vangoghmuseum.nl/link?id=oItbulev0r4:DbURVO8bSc5JzP98ujIKZQ:bcSdoiDV4UfqVpA-qKbaYPISMhUeQNC1MeJAKqw23VAdOj-YL9tj67ePfQNSJlEWCbUwGMm83vGBxs5uju431cGZbDzJRpIgSEvDr91pEOoj50Sji7bojwvGMaX23KGHSu4JeZy4n7CmpRvOLPr9DmHzWyvvQ7dmohs9tdir4IPyfqsVJCexegky7waNikOrnttmgV-u97tw1fnLwp4XBsTMg4wulpFchDO4Ks_qRJiei7xMmudTcTiI_qS5-izxtNSynIP-rnsUEnYnnJHWvd2BARvEx6OCXGdu97xDaHAVJRulMpIAHlLPs1w_bXEwsBazfl2Qz0s5J14HEySEog
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Uit eten vrijdag 17 mei 

 

De laatste keer uit eten van het seizoen is het 

inmiddels een traditie dat Theo Smit van  

De Krocht, evenals voorgaande jaren, een 

heerlijk koud buffet verzorgt. 

 

Het muzikale duo Regtime,  

John Heeren en Reg Jonker, zullen het geheel 

muzikaal ondersteunen. 

 

Deze laatste keer uit eten zal plaatsvinden op 

één avond. 

Er kunnen 100 personen deelnemen aan het 

buffet, maar vol = echt vol.  

  

Waar:  Theater De Krocht 

  Grote Krocht 41 

2042 LV Zandvoort  

Wanneer: vrijdag 17 mei 

Menu:  koud buffet met live muziek van Regtime 

Prijs:  € 15,00 exclusief consumpties. 

Tijd:  u bent vanaf 17.00 uur welkom. Het buffet zal om 18.00 uur aanvangen. 

Graag gepast betalen bij binnenkomst.  

U kunt zich vanaf dinsdag 6 mei 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 

 

Groot concert in de St. Agathakerk met twee koren op zondag 26 mei  

 

Kosten zijn € 10.- per persoon.  

Leden van DSVZ betalen op vertoon van de 

ledenpas € 7,50 per persoon. 

Kaartverkoop v.a. 13.30 uur aan de kerk.  

Zaal open: 14.00 uur. Aanvang concert 14.30 uur.  

Het eerste koor is het NOG Concertkoor uit 

Haarlem. 

Vroeger was dit een Operette Vereniging, maar de 

laatste jaren hebben zij zich toegelegd qua 

repertoire op musicalsongs, opera, operette en 

liederen. 

Het NOG Concertkoor gaat in 2020 een groot 

jubileumconcert geven voor hun 65 jarig bestaan. 

Het tweede koor is het Velser seniorenkoor "Vitaal". 

Dit koor is opgericht in een buurthuis in IJmuiden. 

Studeert elk jaar voor een mooi kerstconcert, dat 

uitgevoerd wordt in de Oud Katholieke kerk in 

IJmuiden; verder zingt het koor Popsongs, Gospel, 

Zuid Afrikaanse liederen en alles wat er tussen in it.  

De gemiddelde leeftijd van dit koor is 76 jaar.  

 

Aan dit concert doet mee de bekende Haarlemse pianiste Elizabeth Scarlat. 

De soliste is de bekende Zandvoortse sopraan Ineke Groen. 

Het geheel staat o.l.v. dirigent Wim de Vries, voormalig dirigent koor Voor Anker. 

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal, en bij Bruna aan de Grote Krocht 18 te Zandvoort  

of  023 533 72 88 (Mevr. Geraards ) of 06 30 00 58 63 (W. de Vries, graag inspreken)  

mailto:jopievanheumenbrozius@live.nl
mailto:ans.vet@casema.nl
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Met Brouwers Tours naar Blankendaell in Tuitjenhorn en Bergen aan zee op 

donderdag 6 juni  

 

Vertrek om 9.00 uur vanaf de HIK, 9.05 uur Agatha, 9.10 uur station, 9.20 uur Vomar, 

9.30 uur Shell (de halte BP is vervallen). 

 

Vandaag rijden wij naar Dierenpark 

Blanckendaell in Tuitjenhorn waar u 

wordt ontvangen met  

1 kopje koffie/thee met appelgebak. 

Na de koffie heeft u gelegenheid om het 

dierenparkje te bezoeken; de paden zijn 

rollator geschikt en onderweg staan 

voldoende bankjes om uit te rusten; 

ook zijn er invalide toiletten op diverse 

locaties in het park. 

Tevens wordt er een 8-persoons 

golfkarretje ter beschikking gesteld voor 

degenen, die het slechts ter been zijn. 

Dus alleen wanneer u de afstand met de 

rollator niet kunt overbruggen mag u 

hier gebruik van maken. 

 

 

Om 13.00 uur krijgt u een mini lunch op het park bestaande uit 1 kopje soep, 1 broodje 

kaas en 1 koffie of thee, daarna heeft u nog even vrije tijd om verder te kijken of op het 

terras plaats te nemen.  

Voor vertrek uit het park, zo rond 15.00 uur, krijgt u nog een advocaatje met slagroom. 

(Wie dit niet lust, krijgt koffie/thee of fris. Dit graag opgeven bij aanmelden.)  

Daarna vertrekken wij via een mooie Noord-Hollandse kustroute via Callantsoog, Sint 

Maartenszee, Petten en Groet naar Bergen aan Zee. 

Bij Hotel Meijer staat een 3-gangen diner op u te wachten. 

Gebonden soep, oosterse kipfilet met garnituren, dame blanche. (consumpties voor eigen 

rekening) 

Rond de klok van 20.00 uur verwachten wij Zandvoort weer binnen te rijden. 

 

De prijs voor deze dagtocht is € 52,00 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 9 mei 9.00 uur t/m zondag 26 mei 2019. 

Na 26 mei 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 en ook niet via het mobiele nummer) 

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

aan staat dan duidelijk en rustig spreken, opgeven met naam, tel. nr., opstapplaats en 

het aantal personen (dus ook uw medereizigers). Geeft u zich niet dubbel bij beide 

dames op, dit schept verwarring. 

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 per giro- of bankoverschrijving of 

telebankieren. 

Contante betalingen kunnen wij niet meer accepteren. 

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


9 

 

“Verwendag voor (ex)kankerpatiënten” 

in Pluspunt op vrijdag 7 juni a.s.: aanmelden kan vanaf nu! Even een dag 

genieten. We zetten je vandaag in de spotlights! 

In de ochtend krijg je, na koffie en wat lekkers, een make-over: je haar, 

nagels èn make-up worden gedaan.  

Na een overheerlijke lunch, word je in een echte fotostudio op de foto 

gezet. Achteraf krijg je de foto mee als herinnering aan deze leuke dag. 

Deelname is gratis. Meedoen?  

Aanmelden kan vanaf nu bij de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55 in Zandvoort Noord.  

Graag aanmelden voor 23 mei. Meer informatie kunt u krijgen bij Jolanda Meier: 

jolanda@pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30. 

  

   

Themamiddag ‘Autobusverbindingen naar Zandvoort’ 

 

Een bijzondere presentatie wordt verzorgd door gastheren van het 

NZH Vervoer Museum. De presentatie wordt gehouden door Wim 

Vink, auteur van boeken over de NZH en  

Maarse & Kroon. Aan de hand van beelden wordt de geschiedenis 

van het Zandvoortse busvervoer verteld. 

Kosten: € 2,50 inclusief koffie of thee en wat lekkers.  

Vooraf aanmelden is prettig, maar niet noodzakelijk.  

Kom langs en luister mee! Dinsdag 28 mei van 14.00-15.00 uur in 

Wijksteunpunt De Blauwe Tram. 

 

Cinema Nostalgie presenteert: COLETTE 

 

Op 7 mei 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor COLETTE. 

 

Colette vertelt het fascinerende levensverhaal van één van de bekendste vrouwelijke 

auteurs van Frankrijk die het preutse land op zijn kop zette met haar sexy novelles over 

Claudine en later Gigi. 

 

Het waargebeurde verhaal van Colette begint wanneer ze als 

simpel plattelandsmeisje rond 1900 als jonge bruid van de 

beroemde, maar berooide schrijver Henri 'Willy' Gauthier-Villars 

haar entree maakt in de Parijse high society. Verveeld met haar 

nieuwe bestaan schrijft ze dagboeken vol met haar seksuele 

fantasieën, die uiteindelijk onder Willy’s naam gepubliceerd 

worden als de novellereeks Claudine. De sensuele verhalen zijn 

een hit en Willy en Colette groeien uit tot het bekendste koppel 

van Frankrijk. Tot Willy haar op een dag verraadt. Keira 

Knightley speelt de hoofdrol in deze nieuwe film van Wash 

Westmoreland (Still Alice). Het scenario schreef Westmoreland 

samen met Richard Glatzer, zijn wijlen echtgenoot en tevens 

coregisseur van Still Alice. 

 

 

Ontvangst met koffie/ thee en cake vanaf 13.00 uur. De film begint 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. Gastvrouwen zijn aanwezig om u te helpen bij 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. 

mailto:jolanda@pluspuntzandvoort.nl
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Boekentips 

 

Chloe Benjamin 

De onsterfelijken 

Vier jonge New Yorkse kinderen bezoeken in 1969 een waarzegster, die 

hun een persoonlijke sterfdatum voorspelt. Deze gebeurtenis maakt 

grote indruk op alle kinderen en heeft grote gevolgen voor de levens die 

zij daarna leiden. Ieder gaat op eigen wijze met deze kennis verder. 

Een boek in 4 hoofdstukken. Elk hoofdstuk vertelt het verhaal van één 

van de kinderen. 

Een bijzonder boek dat zeker een aanrader is. 

 

Elin Hilderbrand 

Zomerzusjes 

Na de dood van hun vader heeft de identieke tweeling Tabitha en Harper 

voor het eerst in jaren contact. De zusjes lijken op elkaar qua uiterlijk, 

maar wat betreft karakter absoluut niet. Ze zijn dan ook flink van elkaar 

vervreemd. De dood van hun vader dwingt ze weer nader tot elkaar te 

groeien. 

Ontroerend en hartverwarmend. 

 

 

 Lisa Gardner 

 Zoek naar mij 

 Als een gezin doodgeschoten wordt aangetroffen, blijkt de oudste 

 dochter niet aanwezig, waardoor al gauw het vermoeden ontstaat dat 

 ze als dader of als slachtoffer gevlucht is. Tijdens het politieonderzoek 

 komt agente D.D. Warren erachter dat niet alles over rozen ging 

 binnen het gezin. Als de dochter uiteindelijk gevonden wordt, verandert 

dit de kijk op de zaak aanzienlijk.  

Spannend tot op de laatste bladzijde. 

Taalspreekuur 

Als u vragen heeft over Nederlandse les, cursussen en vrijwilligers die u kunnen helpen. 

Elke vrijdag | 10.00 – 12.00 uur | Gratis | de Bibliotheek Zandvoort 

 

Mediaspreekuur 

Als u vragen heeft over uw tablet, e-reader, laptop of mobieltje. 

Elke vrijdag | 11.00 – 13.00 uur | Gratis | de Bibliotheek Zandvoort 

 

Modeshow 11 april  

 

Donderdag 11 april was in De Krocht de voorjaarsmodeshow. Onder 

leiding van Klaasje Armbrust inmiddels een goed geoliede dag. Jorg 

en Nelly hadden veel moois meegenomen en maar liefst 12 modellen 

showden de kleding. Veel vrolijke kleuren en mooie combinaties 

werden geshowd. Zo’n 100 leden waren aanwezig en na de 

modeshow is er door Jorg en Nelly veel kleding verkocht. 

Bloemenhuis Bluijs uit Noord verzorgde voor de 10e keer de bloemen 

voor de medewerksters, waarvoor onze hartelijke dank. 

Al met al een mooie dag. Helaas heeft het bestuur daags na de 

modeshow een brief van Klaasje ontvangen dat zij om haar 

moverende redenen stopt als vrijwilligster van DSVZ. 

Klaasje bedankt voor je inzet voor bijna alle modeshows. 

Het stoppen van Klaasje betekent niet dat de modeshows nu zullen 

stoppen; op 17 oktober staat de najaarsmodeshow gepland. 

Els Kuijper. 


