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September 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Waar zal ik deze keer eens mee beginnen, want er is de afgelopen tijd heel 

wat voorgevallen. Allereerst natuurlijk het weer. Er zijn veel records gebroken. 

De één vindt het heerlijk, maar er zijn ook genoeg mensen die niet tegen de 

hitte kunnen. Het is gebleken dat veel mensen niet voldoende water of fris 

drinken, wat de oorzaak kan zijn van ziektes en zelfs overlijden.  

Iemand in mijn omgeving is hier de dupe van geworden, dus u bent 

gewaarschuwd, drink voldoende. 

 

Nu wat anders. De komende maanden staan er weer diverse activiteiten en 

evenementen op de DSVZ agenda. 

Half augustus is er een bijeenkomst met al onze vrijwilligers geweest, waarbij 

ieder onderdeel aan de orde is gekomen en de organisatoren de plannen 

kenbaar hebben gemaakt. Het ziet er beloftevol uit. Ik wens eenieder succes 

met de inzet. Er was nog een leuke bijkomstigheid tijdens deze middag.  

     Wij zijn nog een jonge vereniging, maar het doet mij deugd, dat het bestuur  

     heeft besloten ons éérste Lid van verdienste te benoemen. 

     Deze titel is toegekend aan mevrouw Paula Zwemmer – Koning, als dank voor     

     haar jarenlange inzet als bezorgster van de nieuwsbrief.  

     Op pagina 10 van deze nieuwsbrief leest u meer over deze benoeming, van    

     harte proficiat. 

 

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

     begroeten. 

 

Gerard Kuijper 

Voorzitter DSVZ 
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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 in Zandvoort, € 2,-  

  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 Boulesvereniging, Thomsonstraat 3 te Zandvoort.                        

Voor informatie: Henny Paap, 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, € 1,- retour, zodat het zwemkaartje u uiteindelijk 

 € 5,75 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 € 3,50 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 liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 
 
Secretariaat: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl, telefoon 06– 44 74 06 53 

 

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v. De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

Sluitingsdatum kopij nieuwsbrief oktober 2019: maandag 16 september a.s.  

 

De nieuwsbrief over oktober 2019 wordt bezorgd van  

vrijdag 27 tot en met maandag 30 september a.s. 

http://www.seniorenvereniging-zandvoort.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=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=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=&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  e-mail 

Gerard Kuijper  Voorzitter voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Ferko van Ancum Vicevoorzitter  

Ton van Waarde   Secretaris secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Jan Wassenaar Penningmeester penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Bestuurslid / 2e 

penningmeester 

 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Mieke Kluitenburg  Algemeen bestuurslid liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

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 F.F. Boeré, mevrouw P.O.S. Boeré – Dümpel,  

de heer P.J. Handgraaf en de heer S. Zwemmer.  

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

E-mail adressen DSVZ 

Wellicht is het u in onze vorige nieuwsbrief al op gevallen wij gebruiken nieuwe e-mail 

adressen. Bijna alle bestuursleden beschikken nu over een e-mail adres welke in 

verhouding staat tot de functie van het bestuurslid. 

Nieuw in deze nieuwsbrief is dat ook bij diverse activiteiten geen persoonlijke e-mail 

adressen vermeld worden, maar het e-mail adres van de vereniging.  

Let dus goed op als u zich voor een activiteit wil aanmelden. 

 

 

Agenda: 

1 t/m 7 september 7-daagse busreis  Wenen en Wienerwald 

Dinsdag 3 september Cinema Nostalgie 13.00 uur Circus Zandvoort 

Dinsdag 10 september Middag met Spaans tintje 14.30 uur De Krocht 

Woensdag 11 september Bezoek Provinciehuis 

Haarlem 

15.30 uur Provinciehuis 

Haarlem 

Woensdag 18 september Bezoek Provinciehuis 

Haarlem 

15.30 uur Provinciehuis 

Haarlem 

Woensdag 18 september Uit Eten Beachclub Tien v.a. 17.00 uur BC Tien 

Donderdag 19 september Uit Eten Beachclub Tien v.a. 17.00 uur BC Tien 

Donderdag 3 oktober Dagtocht varen op de Vecht v.a. 09.00 uur div opstap 

Vrijdag 4 oktober High Tea  14.00 uur De Krocht 

Zaterdag 5 oktober High Tea 14.00 uur De Krocht 

Donderdag 17 oktober Modeshow en 

kledingverkoop 

14.30 uur De Krocht 

Vrijdag 8 november De Hedi’s 14.00 uur De Krocht 
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Verslag van de dagtocht op 18 juli naar Brabant 

 

Met een gezellig gezelschap vertrokken wij naar Raamsdonk in Brabant om kersen 

te proeven. Nou......en die hebben we geproefd.  

Na de koffie met kersengebak en een leuke uitleg over de kersenboomgaard reden 

we met 2 treintjes met 4-persoons wagentjes (die men zelf van houten pallets had 

gemaakt) langs de kersenboomgaard. 

We kregen allemaal een puntzakje kersen in de hand gedrukt, dus tijdens de rit 

heerlijk snoepen. 

Bij terugkomst een kom soep en stokbrood om de ergste trek te stillen. 

Daarna nog even de gelegenheid om in het specialiteitenwinkeltje te neuzen.  

De kersen waren niet aan te slepen, sommigen namen zelfs 4 bakken mee naar 

huis. In de middag een bezoek aan het Museum Oud Oosterhout, een 

buitenmuseum in miniatuur. 

Een dame vertelde over het Oosterhout van vroeger voordat we de tuin in gingen. 

In het binnenmuseum was ook het e.e.a. te zien en te horen. 

Na een non-alcoholisch drankje op het terras (het was mooi weer) vertrokken we naar 

Terheijden voor het diner. Dit was zoals vanouds weer prima verzorgd. 

Voldaan keerden wij huiswaarts. 

De volgende dagtocht is op 3 oktober. 

Freny.   

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: 

Jan Hollander 

Peter v.d. Mark 

 

 

 

Oproep van uw Penningmeester ! 

 

Onze vereniging werkt met drie rekening nummers.  

Twee ING rekeningen en één ABN rekening voor de dagtochten. 

Een verzoek aan u is om bij de betaling goed op te letten welk bankrekeningnummer er 

bij de betreffende activiteit staat. 

Wij werken met zakelijke rekeningen, waarbij voor iedere handeling, dus ook het 

ontvangen van het geld en overboeken naar de eigen interne rekening onkosten worden 

berekend. Als zuinige penningmeester vind ik dat we de banken niet extra moeten 

spekken.  

Alvast hartelijk dank, 

Penningmeester Jan Wassenaar 
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Nordic Walking 

 

We starten het nieuwe seizoen, al weer het elfde jaar, op dinsdag 10 

september. Dinsdag 17 december 2019 is de laatste les voor de Kerst. 

In deze periode zal één week vakantie vallen. Er blijven 14 lessen over. 

Na 10 jaar wordt de lesprijs met € 0,50 verhoogd naar € 3,50. 

De kosten voor deze periode bedragen dan ook 14 X € 3,50 = € 49,00 

U ontvangt een rekening met de betaling gegevens. 

Marike Kramer gaat weer vol enthousiasme de lessen verzorgen, zodat 

behalve dat u leert om de stokken optimaal te benutten, ook uw spieren 

getraind worden. Komt u gezellig mee doen? 

We starten iedere dinsdag om 11.15 uur vanuit het Pannenkoekenhuis 

tegenover de ingang van Nieuw Unicum. De les duurt ongeveer één uur. 

Voor vragen en aanmelden kunt u bij mij terecht: 

Jan Wassenaar 

Tel: 06 46075730 

 

Uit eten 

 

Het nieuwe seizoen uit eten gaat weer beginnen. Net als voorgaande jaren 

beginnen wij het seizoen op strand bij Beachclub Tien. 

Waar:  Beachclub Tien 

  Strandafgang de Favauge 10 

  2042 TJ Zandvoort 

Wanneer: woensdag 18 september 

  Donderdag 19 september 

Menu:  voorgerecht;  Pomodorisoep, romige tomatensoep met  

     crème  fraîche en basilicumolie  of 

   Franse uiensoep met kaasbroodjes van  

   geraspte kaas 

  hoofdgerecht;  verse zalmmoot met verse groenten  of 

gepaneerde schnitzel met 

champignonroomsaus 

  nagerecht;  2 bolletjes vanille ijs met chocoladesaus of 

     2 bolletjes chocolade ijs met vanillesaus 

 

Voor dit heerlijke drie gangen menu betaalt u slechts € 15,= per persoon 

exclusief consumpties. U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom.  

Het eten wordt ca 18.00 uur geserveerd. 

 

U kunt zich vanaf maandag 9 september opgeven bij Jopie van Heumen op 

telefoonnummer 06 11 59 93 20 of per e-mail uiteten1@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

of bij Ans Vet op telefoonnummer 023 888 77 90 of per e-mail 

uiteten2@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

Graag bij uw aanmelding doorgeven wat u wilt eten.  

mailto:uiteten1@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:uiteten2@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Welkom in het Provinciehuis van Noord-Holland 

 

Als vervangend museumbezoek in september heb ik twee unieke rondleidingen kunnen 

regelen in ons mooie provinciehuis aan de Dreef in Haarlem. 

De data zijn woensdag middag 11 en 18 september aanvang 15.30 uur tot 17.00 uur. 

Het provinciehuis is behalve met de auto ook uitstekend te bereiken met bus 80 

uitstappen in de Tempelierstraat. 

Wilt u met de Regiotaxi komen dan heeft u de volgende gegevens nodig: 

Provinciehuis Dreef 3 

2012 HR Haarlem  

De parkeerkosten in de Dreef garage 

zijn € 2,98 per uur 

Bij een meter parkeren in het centrum 

kost € 4,60! per uur 

De te bezoeken ruimten zijn rolstoel 

toegankelijk. 

 

Paviljoen Welgelegen is uw 

bezoek meer dan waard 

Een bezoek aan Paviljoen Welgelegen 

brengt u terug in de tijd. 

Alleen al de ligging in de Haarlemmer 

Hout is adembenemend. 

de rijk gedecoreerde vertrekken 

> de meubels die zoveel mogelijk in originele staat zijn teruggebracht 

> de prachtige kunststukken in het museum en de tuin 

> de verhalen die bewaard zijn gebleven 

 

Programma: 

Om half vier wordt u ontvangen door twee rondleidsters bij de receptiebalie van het 

Provinciehuis (Paviljoen Welgelegen), Dreef 3 te Haarlem 

Ontvangst in de Lodewijk Napoleonzaal met koffie/Thee/water. 

Inleiding over de geschiedenis van het gebouw en haar bewoners in de Statenzaal. 

Daarna een rondleiding met een bezoek aan de Hope-zaal (GS-zaal), drie historische 

vertrekken (slaapkamer van koning Lodewijk Napoleon, de Hope-Kamer en de 

Willemijntjeskamer), antichambre, monumentale trappenhuis, de historische keuken en 

eventueel de voormalige eetkamer. 

 

Kosten en duur van de rondleiding: 

Aan de rondleiding van anderhalf uur zijn geen kosten verbonden (de rondleiders 

ontvangen een attentie van de provincie).  

Ook de koffie en thee bij de ontvangst zijn gratis. 

Paviljoen Welgelegen is, zo als u misschien weet het hart van de provinciale politiek. 

De kans bestaat dat op de bewuste dag van de rondleiding een vergadering van de 

Provinciale Staten of één van haar commissies wordt ingelast. In dat geval wordt een 

alternatief aangeboden. Vandaar dat u bij de aanmelding, behalve welke datum u mee 

gaat, uw telefoonnummer niet moet vergeten door te geven!  

Ik heb voor de woensdagen 11 en 18 september, per keer voor 20 personen 

gereserveerd. Fijn als u mee gaat, het is echt de moeite waard. 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Wassenaar 

penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

Tel: 023 5712861 met antwoord apparaat 

Tel: 06 46075730 
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Donderdag 3 oktober dagtocht met Brouwers Tours  

Varen op de Vecht en een rondje door het Gooi en Utrechtse Heuvelrug   

             

Op donderdag 3 oktober 

vertrekken we om 9.00 

uur vanaf de HIK, 

daarna 9.05 uur Agatha, 

9.10 uur Station, 9.20 

uur Vomar, 9.25 uur 

Shell en 9.30 uur 

Bodaan.   

(halte BP is vervallen) 

We rijden via Mijdrecht 

en Vinkeveen naar 

Mijnden om in te 

schepen op een schip 

van rederij Loosdrecht. 

Rond 11.00 uur maken 

wij een vaartocht van 2 

uur over de Vecht, langs 

theekoepels en statige 

huizen. 

Aan boord krijgt u 2 maal koffie/thee met appelgebak. 

Na het varen stappen wij weer in de bus en rijden via de Loosdrechtse Dijk een mooie 

route door het Gooi, via de Utrechtse Heuvelrug rijden we verder naar Vleuten.  

(voor onderweg kunt u eventueel een broodje meenemen) 

Rond 15.00 uur arriveren wij bij Eetcafe en Restaurant Vallen en nemen plaats in de 

Donderzaal, waarom deze zaal zo wordt genoemd zult u merken aan het eind van het 

diner. Vooraf heeft u de gelegenheid om een aperitief te nuttigen (voor eigen rekening) 

aansluitend wordt er een 3-gangen diner geserveerd. 

 

Uw keuze voor het hoofdgerecht gelijk opgeven bij uw aanmelding voor de dagtocht. 

ZIGEUNERSCHNITZEL   OF   TILAPIA FILET. 

Voorgerecht is soep van de dag en het nagerecht is bavarois met slagroom. 

Wilt u geen ballen of vlees in de soep omdat u vegetarisch bent, dit dan ook vooraf 

opgeven. Menu- en/of dieet-wensen die u NIET VOOR 22 september aan ons heeft 

doorgegeven kunnen wij later niet meer aan voldoen.  

Wij hopen rond de klok van ZEVEN weer thuis te zijn. 

 

De prijs voor deze dagtocht is € 52,-- p.p. en kunt u voldoen op rekening nummer  

NL34 ABNA 0414 618 882 op naam van Seniorenver Zandvoort (de naam van onze 

vereniging verkort en zonder punt vermelden)  

Ivm vakanties kunt zich pas vanaf dinsdag 10 september om 9.00 uur aanmelden. 

Bij Freny: per e-mail dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

Bij Tilly: tel.nr 023-5716265 antwoordapparaat aan staat duidelijk en rustig spreken en 

opgeven met naam, tel.nr, aantal personen, opstapplaats en menukeuze. 

De sluitingsdatum voor aanmelden is zondag 22 september. 

Annuleringen kunnen uiterlijk t/m woensdag 25 september aangenomen worden, na deze 

datum bent u het gehele bedrag verschuldigd. 

Als er geen reserve-deelnemers beschikbaar zijn die eventueel uw plaats kunnen 

innemen dan bestaat de mogelijkheid om zelf iemand te vinden. (die moet wel tot de 

doelgroep behoren, dus geen jonge kinderen) 
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Week tegen Eenzaamheid 2019 

 

Van 1 tot en met 8 oktober 2019 is het de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land 

is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale 

activiteiten. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij 

eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week 

tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! 

Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. 

 

Kom erbij en schuif aan! 

 

In Zandvoort gaat de Seniorenvereniging Zandvoort voor de vierde keer op rij 

op vrijdag 4 én op zaterdag 5 oktober ook dit jaar weer twee dagen een High 

Tea vieren. 

 

DSVZ organiseert deze High Tea’s in theater De Krocht met diverse theesoorten, 

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

advocaat en likeur met slagroom. 

 

Op vrijdag 4 én zaterdag 5 oktober, ook voor alle geïnteresseerde  

50+ Zandvoortse inwoners een warm welkom. Met een bijdrage van slechts  

 € 10,- komt u op de gastenlijst, wees er snel bij om uw plaats te reserveren.  

 

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. 

De voorbereidingen voor de Week tegen Eenzaamheid zijn in volle gang.  

Zowel in het land als bij de Seniorenvereniging Zandvoort. Een tegen Eenzaamheid een 

initiatief van het ministerie van VWS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname DSVZ High Tea, uitsluitend in de voorverkoop en helaas, VOL = VOL … 

Kom langs bij theater De Krocht, Grote Krocht 41 in Zandvoort op  

woensdag 18 september van 10.00 tot 12.00 uur of bij Pluspunt, Flemingstraat 55 in 

Zandvoort op donderdag 19 september van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

Telefonisch reserveren vanaf maandag 16 september, neem contact op met Olga Poots,  

telefoon: 023-5749789. Indien het antwoordapparaat aan staat, rustig naam en 

telefoonnummer inspreken en u wordt zeker teruggebeld. 

Email: evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Doe daarna uw betaling, te voldoen op bankrekeningnummer NL60INGB0007463963 

t.n.v Seniorenvereniging Zandvoort 

 

 

mailto:evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Hedi’s International op vrijdagmiddag 8 november 

 

Op vrijdagmiddag 8 november treden de Hedi’s International op voor leden van DSVZ. 

De Hedi’s bestaan uit entertainers Dick Hoezee en Henk Jansen. Het belooft een hele 

leuke middag te worden met cabaret, circus, variété, film, zang en comedy.  

Een middag die u niet wil missen !  

 

Na 65 jaar optreden in binnen- en 

buitenland komt er een einde aan 

de voorstellingen van de 

Zandvoortse entertainer Dick 

Hoezee. In het weekend van 8 

november heeft hij in theater 

De Krocht zijn 

afscheidsprogramma gepland. 

 

 

 

Met de voorstelling “De Kringloopwinkel” speelt Dick Hoezee onder andere met zijn 

maatje Henk Jansen. Aan deze laatste voorstelling zullen verder meewerken het nog 

‘jeugdige’ accordeonmeisje Gré van den Berg en de aangever Peter den Bingo Boer met 

zijn standaard woord ‘bingo’. 

 

Het is een uitgebreide show met meerdere optredens. Van 

Circus Alexander komt clown Frenky en diverse artiesten van 

het Circus Zandvoort komen hun kunsten vertonen.  

Speciale aandacht is er voor SjoegerLienBloeper, en Dorus, zij 

zullen de voorstelling eveneens invulling geven.  

En niet te vergeten de Kringloopwinkel, waar de naam van de 

voorstelling vandaan komt. 

 

Deze programmering staat garant voor een fantastisch feest dat u moet meemaken op 

vrijdagmiddag 8 november aanstaande in De Krocht. 

 

Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 

De normale toegangsprijs is € 10,= maar speciaal op deze middag is de 

toegangsprijs voor DSVZ leden slechts € 5,= p.p.  

 

Kaartverkoop start vanaf maandag 16 september bij Els Kuijper op telefoonnummer  

023 57 18 205 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur.  

Bij afwezigheid staat er een antwoordapparaat aan, of per e-mail 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Foto’s: 

Joop van Nes   

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Cinema Nostalgie presenteert: LE GRAND BAIN 

  

Op 3 september 2019 opent Cinema Nostalgie 

vanaf 13.00 uur weer haar deuren voor LE 

GRAND BAIN. Start van een nieuw seizoen! 

 

In het gemeentelijk zwembad bekwaamt een 

groepje mannen van middelbare leeftijd zich in 

de kunst van het synchroonzwemmen. Hun 

trainster Delphine is een voormalig 

zwemkampioene die haar portie ellende wel 

gehad heeft. De heren zelf zijn van diverse 

pluimage en hebben ook allemaal zo hun eigen 

besognes. Samen vormen ze echter een hecht 

team en zijn ze er voor elkaar. Langzamerhand 

krijgen ze weer het gevoel dat ze er toe doen. 

Ondanks sceptische reacties van familie en 

vrienden besluiten ze als team voor Frankrijk 

uit te komen op het WK synchroonzwemmen. 

Met veel wilskracht storten ze zich in het 

avontuur, dat hen het zelfvertrouwen en het 

plezier in het leven teruggeeft. In de 

ontroerende Franse feelgoodkomedie Le Grand 

Bain schetst filmmaker Gilles Lellouche (Narco) 

met de nodige humor een authentiek beeld van 

het leven zoals het komt. 

  

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: 5717373. 

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.  

 

 

 

Oudste vrijwilligster stopt en is benoemd tot Lid van verdienste 

 

Onze oudste vrijwilligster heeft onlangs besloten te stoppen met het 

bezorgen van de nieuwsbrief. Paula Zwemmer is inmiddels 94 jaar en 

heeft ruim 20 jaar (eerst als bezorger van de ANBO nieuwsbrief) de 

DSVZ nieuwsbrief bezorgd in de wijk rond het Huis in het Kostverloren.  

Paula zelf wil nog wel, maar bewegen wordt voor haar wat lastiger. 

Het bestuur is er zeer trots op dat Paula tot deze hoge leeftijd de 

nieuwsbrief heeft bezorgd en heeft Paula benoemd tot  

Lid van verdienste van DSVZ. Paula blijft voorlopig nog wel de 

verjaardagskaarten in “haar” wijk bezorgen.  

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 13 augustus jongstleden kreeg 

Paula uit handen van voorzitter Gerard Kuijper de bijbehorende 

oorkonde en een mooie bos bloemen. 
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Bedankt  

 

De afgelopen twee jaar heeft Lies Beelen voor u de nieuwsbrief gemaakt. 

Lies heeft onlangs besloten te stoppen met het maken van de 

nieuwsbrief. Haar taak zal worden overgenomen door Bert Weilers. 

Voorzitter Gerard Kuijper is bij Lies op bezoek geweest met een mooie 

bos bloemen (zie foto) om Lies te bedanken voor haar inzet. 
 

 

 

 

 

Dörte Hansen 
Middaguur 

 
Een archeoloog keert tijdens een sabbatical terug naar zijn geboortedorp 

om voor zijn grootouders te zorgen. Daar ervaart hij de teloorgang van 

het oude boerenleven en de dorpscultuur en vraagt zich af waar hij 

eigenlijk thuishoort. Een boek over verlies, afscheid nemen en opnieuw 

beginnen. Zeer mooi en met humor geschreven. 

 

 

 

 

Kati Naumann 

Heimweeland 

 

Een alleenstaande moeder besteedt haar vrije tijd aan het zoeken naar 

'lost places'. Zij ontdekt een verborgen kelder dat van een hotel blijkt te 

zijn geweest. Aan de hand van een schriftje van een jong meisje dat ze 

gevonden heeft, gaat ze op onderzoek naar de vroegere bewoners van 

het hotel. Een prachtig familieverhaal en zeer fraai geschreven.  

 

 

 

 

Sarah Pekkanen en Greer Hendricks 

Een anonieme vrouw 

 

Als een jonge vrouw meedoet aan een psychologische studie over ethiek 

en moraal, ontaardt dit tussen haar en de psychiater in een hard kat-en-

muisspel. Na enige tijd kan de vrouw het verschil niet meer zien tussen 

wat echt is en wat een manipulatief experiment is. Is er nog iemand wie 

ze kan vertrouwen? 

Razend spannend! 

 

 

Agenda 

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 
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Modeshow met kledingverkoop op donderdagmiddag 17 oktober 

 

Noteer alvast in uw agenda ! Op donderdagmiddag 17 oktober zal in theater De Krocht 

de herfst- en winter modeshow met kledingverkoop plaatsvinden. Jorg en Nelly zijn al 

aan het inkopen. In onze volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen. 

 

Niet vergeten ! 

 

Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen ? Vergeet dit dan niet door te geven aan 

onze ledenadministratie. Dit kan bij Els Kuijper, telefonisch van maandag tot en met 

vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 023 57 18 205 of per e-mail 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort 

 

De Locomotief  

 

Op dinsdagochtend is ontmoetingsplek De Locomotief zo’n succes dat ze gaat 

uitbreiden naar de vrijdagmiddag. De Locomotief is een plek waar alle senioren 

welkom zijn, ook als de lichamelijke of geestelijke gezondheid wat beperkt. 

Vrijwilligers en deelnemers organiseren met elkaar een gezellige, actieve 

bijeenkomst in een veilige sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het 

programma wisselt daarom regelmatig: samen bewegen, creatief bezig zijn, 

een spelletje doen, muziek maken en gezellig kletsen bij de koffie. Pluspunt 

zoekt nog vrijwilligers om deze ontmoetingsplek goed te laten draaien voor 

verschillende functies zoals  gastvrouw/heer, creatieve, muzikale of 

beweegactiviteiten.  

Wanneer: elke vrijdag van 13:30 -15:30 uur  

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1, Zandvoort Centrum 

Meer informatie: Shirley Parrée: s.parree@pluspuntzandvoort.nl of 06-44683110 

 

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. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig 

om u individueel te helpen.  

Elk spreekuur begint met een korte presentatie  rond een specifiek thema. 

3 september:  Wat is een browser? 

1 oktober:   Sociale media 

5 november:   De Cloud 

3 december:   Medische communicatie 

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. 

 

Samen creatief in Pluspunt 

 

Bij OOK Samen kunt u vanaf heden om de week (oneven weken) terecht voor leuke 

creatieve activiteiten op de donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur. Margret Broertjes is 

de nieuwe vrijwilliger en zij zit vol met fantastische creatieve ideeën. Komt u ook een 

keer meedoen? U bent van harte welkom! 

Als u van schilderen houdt, kun t u élke dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur terecht bij 

de schilderclub van OOK Samen. Al het materiaal is aanwezig.  

Voor beide activiteiten geldt: de eerste keer meedoen is gratis, daarna zijn de kosten 

€ 3,50 per keer, inclusief koffie en wat lekkers. Locatie: Pluspunt, Flemingstraat 55, 

Zandvoort Noord. Vooraf aanmelden is niet nodig, loop gewoon binnen en doe gezellig  

mee ! 

mailto:s.parree@pluspuntzandvoort.nl

