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Nieuwsbrief  

Oktober 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Ik ben er weer hoor. Een paar leden belden mij om te vragen of er iets met mij 

aan de hand was, omdat ze mij al enige tijd niet hadden gezien. Bedankt voor 

uw bezorgdheid, maar er is niets aan de hand. Ik was samen met Els op 

vakantie en daar waren wij echt aan toe. Wij waren neergestreken in de Algarve 

in Portugal. 

Het was een tijd van ups en downs, we hebben ons er doorheen geslagen, maar 

zelfs de hostess raadde ons aan bij thuiskomst een klacht in te dienen bij de 

reisorganisatie, wat ook inderdaad gaat gebeuren. 

Maar met een gemiddeld 30 graden en een schitterende accommodatie hebben 

we veel van het land gezien en gerelaxt. Ik heb mijn ogen uitgekeken. 

Wat was het een dor land door de droogte en wat heb ik veel ruïnes gezien. 

Ik geniet daarom weer extra van onze zee en de groene duinen. 

Bij thuiskomst keek ik in mijn agenda en constateerde dat die komende tijd 

weer vol staat met afspraken en bijeenkomsten. We kunnen weer aan de bak. 

Eerst maar eens kennismaken met de nieuwe burgemeester.  

Je weet nooit waar dit goed voor is. 

 

Ik was niet de enige die met vakantie was, 43 personen hebben de busreis naar 

Wenen gemaakt. Voor zover ik heb vernomen is het een fijne reis geweest. U 

leest elders in deze nieuwsbrief het verslag. 

 

Ik hoop u spoedig te mogen ontmoeten bij welke gelegenheid dan ook. 

 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

Gerard Kuijper 

voorzitter 
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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 november 2019: maandag 21 oktober a.s  

De nieuwsbrief over november 2019 wordt bezorgd van 

vrijdag 1  tot en met maandag 4 november  a.s. 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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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  

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.  
Mevrouw D. Huijskes – Paap en mevrouw T. Hegt. 

Wij heten deze leden van harte welkom. 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

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 

 

 

Dinsdag 1 oktober Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

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 

Woensdag 16 oktober Bezoek Museum Oranje Hotel 09.11 uur vertrek  

Donderdag 17 oktober Modeshow en kledingverkoop 14.00 uur De Krocht 

Woensdag 23 oktober Uit Eten De Drie Aapjes v.a. 17.00 uur  
Donderdag 24 oktober Uit Eten De Drie Aapjes v.a. 17.00 uur  
Vrijdag 8 november De Hedi’s 14.00 uur De Krocht 

Vijfdaagsereis 25/29 mei 2020 Willebadessen Diverse opstapplaatsen 

 

Hedi’s International op vrijdagmiddag 8 november 

U kunt zich nog aanmelden voor de HEDI’s International op vrijdagmiddag 8 november in 

theater De Krocht. De Hedi’s bestaan uit entertainers Dick Hoezee en Henk Jansen.  

De voorstelling, genaamd “De Kringloopwinkel” speelt zich af in de kringloopwinkel, het 

belooft een hele leuke middag te worden met cabaret, circus, variété, film zang en comedy. Het 

is de laatste voorstelling van de ras entertainer Dick Hoezee die na 65 jaar stopt met optreden 

in binnen- en buitenland. 

vrijdagmiddag 8 november. Aanvang 14.00 uur, de zaal gaat open om 13.30 uur. 

Normaal is de toegangsprijs € 10, = per persoon maar speciaal voor DSVZ leden is de 

toegangsprijs slechts € 5, = per persoon inclusief één consumptiemunt. 

Kaarten zijn te bestellen bij Els Kuijper op telefoonnummer 023 57 18 205 van maandag tot en 

met vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Bij afwezigheid staat er een antwoordapparaat aan, 

of per e-mail ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl  
 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Stadswandeling Gouda 21/8/2019 

 

We gingen ‘s ochtends om negen uur met 15 “Senioren” op weg naar Gouda. Na een overstap 

in Haarlem, Leiden en Den Haag kwamen we om half elf aan in Gouda. Het was prachtig weer. 

Vandaag hadden we ook nog een bijzondere gast uit Nieuw-Zeeland mee; de dochter van Dien: 

Odille.  

 

Na aankomst hebben we eerst lekker een kopje koffie gedronken 

in een leuk koffiehuis in het centrum. Als verrassing kregen wij de 

koffie met een stroopwafel van de Vereniging. Wist u dat de 

stroopwafels niet alleen worden gemaakt in Gouda, maar daar ook 

zijn ‘uitgevonden’? 

 

Onze gids, Bert, kwam ons ophalen voor een wandeling. Bert en 

twee andere dames van De Gilde hebben ons begeleid tijdens de 

wandeling. Gouda is een middeleeuwse stad omringd door singels. 

Er zijn verschillende gevels uit de vijftiende eeuw. De grachten 

bezichtigen is echt de moeite waard.  

 

Kennelijk heeft Gouda een probleem met de daling van het  

waterpeil van de rivier De Gouwe. Door deze daling kunnen er 

inmiddels geen boten meer doorheen varen en daarnaast hebben 

sommige huizen last van houtrot van de palen waarop ze zijn 

gebouwd. De gids had de tip om niet met de auto naar Gouda te 

komen en deze dan naast het water te parkeren aangezien er elk 

jaar gemiddeld drie auto’s in het water geraken. De naam van de 

Gouwe is overigens afgeleid van de naam van de stad. 

 

We hebben veel door steegjes 

gewandeld welke vroeger onder 

water in de Gouwe waren gelegen. Mensen lieten daar kleine 

huisjes bouwen met open riool. In de 19e eeuw werden deze 

huisjes gebruikt om leer te looien.  De huisjes worden nu 

gebruikt als Bed and Breakfast.  

 

Inmiddels is Gouda erg in trek voor forensen die in Den Haag 

en Rotterdam werken en rustig in Gouda willen wonen.  

De Sint Janskerk in Gouda is inmiddels een Rechtbank. Elk 

uur speelt een mooi carillon. De beelden van een Graaf en zijn 

volgelingen maken een dansje op de muziek. Een bezoekje 

was de moeite waard. 

Na de wandeling hebben we gezamenlijk een broodje 

gegeten. Daarna ging een groep de Sint Jans nader bekijken 

en een andere groep bleef van het zonnetje genieten op het 

terras.  

 

Daarna met de trein weer naar huis en met vermoeide benen 

weer terug in Zandvoort.  

 

Jopie en Ans heel erg bedankt voor een geweldige dag in Gouda. 

 

Groetjes van Truus Reumann  
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Wenen en het Wienerwald   

 

7-daagse cultuurreis van 1 t/m 7 september 

 

Zondagmorgen vroeg uit de veren 

en met een vlekkeloze start vanaf 

onze “Vomar” opstapplaats. 

Eenieder zocht zijn plekje in de bus 

en onze eerste chauffeur bracht ons 

naar de koffie met gebak. Onze Nico 

nam het stuur over en bracht ons 

naar ons eerste hotel in Enkering. 

Met een bingo zonder bingoballen 

maar wel voor iedereen een  prijs, 

was het een leuke onderbreking 

tijdens de rit. Met een 

onvermoeibare Frény en Yvonne 

voor de catering onderweg, ontbrak 

het ons aan niets. Na het diner de 

prijsuitreiking. Het werd al snel een 

gewoonte, vroeg op, ontbijten en 

door… op naar Salzburg, nu weten 

wij waarom de hele stad op de werelderfgoed lijst staat. Met onze gids langs alle hoogtepunten 

van Salzburg om daarna onze reis te vervolgen naar Tullnerbach, zo’n 30 km van Wenen, 

midden in het groene Wienerwald. 

 

Op alweer dag 3, onder leiding van Christina, de leukste Nederlandse gids die we ooit hebben 

meegemaakt, door Wenen, een stadsrondrit met een bezoek aan o.a. het slot Belvedere, het 

mooiste paleis van de barok, over de Ringstrasse, een prachtige boulevard met veel historische 

gebouwen, om vervolgens het bijzondere Hundertwasserhaus, met gras en goud op het dak, te 

bezoeken. De middag was om nooit te vergeten, Slot Schönbrunn, met meer dan 1400 

vertrekken, waarvan wij zo’n 40 konden bezoeken. Met het treintje door de enorme 

paleistuinen, meer dan prachtig. Schönbrunn, ooit de residentie van de beroemde keizer Frans 

Jozef en keizerin Maria Theresia. 

 

Vanuit Tullnerbach op dag 4, alweer een prachtige zonnige dag, een boottocht op de Donau  

stroomopwaarts van Krems naar Melk, om daar het benedictijnenstift te bezoeken. We hebben 

nog nooit zoveel goud in een kerk gezien. Een imposant klooster met prachtige gebouwen en 

tuinen. 

 

Fris en fruitig begonnen wij op dag 5 aan een tocht door het Wienerwald, tijdens een stop trok 

onze gids haar mondharmonica tevoorschijn… Als je bedenkt dat o.a. Astrid en Olga mee waren 

was het al snel een mini-concert. Nabij Meyerling zagen wij de grootste en hoogste taart ooit.

        
De middag was gereserveerd voor Wenen, met een compacte maar volledige stadswandeling 

met dank aan Truus v d Voort, op stap langs alle hoogtepunten die Wenen biedt, ieder in zijn 

eigen tempo, opgeleukt met prachtige winkels, historische gebouwen, beroemde Sacher taart of 

een rit met een cabrio oldtimer of klassieke koets met paarden. Wij sloten de dag af met het 

uitzicht over Wenen vanaf de Kahlenberg. 
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We schrijven alweer dag 6, vertrek Tullnerbach en bezoek aan Linz en Passau. In de 

driestromenstad Passau genoeg tijd om de Inn, Ilz en Donau te zien en hoe deze samenvoegen. 

Een groep uit de groep heeft genoten van het orgelconcert  op het grootste orgel ter wereld in 

de dom van Passau. Met diverse stops op weg naar ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland. 

Hotel & Gasthof ‘Zur Post’ in Velburg. ’s Avonds Oranje zien winnen tegen Duitsland! 

De laatste dag alweer, ontbijten, uitchecken en de koffers in de bus, terug naar Nederland, 

maar onderweg de reis afgesloten met een heerlijke  warme lunch in Duitsland. Klokslag 21.00 

uur weer terug in Zandvoort. Dankbaar dat Frény met EffeWeg deze mooie reis heeft kunnen 

samenstellen. 

Het was een geweldige reis. En…het fotoboek van deze reis staat reeds op onze website. 

Ferko  

 

Op 1 oktober 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur haar deuren voor 

“WOODSTOCK, 50th Anniversary” 

 

Het is deze zomer precies 50 jaar geleden dat het 

legendarische muziekfestival Woodstock – de 

moeder aller festivals – plaatsvond op een 

boerenveld in de buurt van Bethel, New York. 

Tijdens een regenachtig weekend in augustus 1969 

was het ‘ 

“Three Days of Peace and Music” waarbij ruim 

400.000 mensen onvergetelijke optredens beleefden 

van onder meer Jimi Hendrix, Joe Cocker, Santana, 

The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joan Baez 

en Crosby, Stills & Nash. Regisseur Michael 

Wadleigh was erbij en maakte een ruim drie uur 

durende muziekdocumentaire die in 1970 in de 

bioscoop te zien was en uiteindelijk werd bekroond 

met een Oscar© in de categorie ´Beste 

Documentaire´. Om 50 jaar Woodstock te vieren 

brengt Warner Bros. Pictures de gelijknamige 

muziekdocumentaire eenmalig terug in de 

Nederlandse bioscoop voor een speciale vertoning.  

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. 
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Woensdag 16 oktober Museum bezoek Nationaal Monument Oranje Hotel 

 

Op woensdag 16 oktober, dus niet op donderdag ivm de 

modeshow, gaan we de Scheveningse gevangenis tijdens de 

Tweede Wereldoorlog bezoeken. We vertrekken om 09.11 uur 

met bus 80 vanaf Albert Heijn naar Station Heemstede 

Aerdenhout. Aankomst Heemstede om 09.21uur. Vertrek 

Heemstede Aerdenhout om 09.29 uur . Aankomst Den Haag 

Centraal 10.07 uur. Daar nemen we na bezoek van ons 

koffieadres, bus 22 richting Duindorp. Uitstappen halte 

Duinkerkstraat. Het adres van  het Oranjehotel is Van 

Alkemadelaan 1258 Den Haag De Ingang is op de hoek van de Stevinstraat. Helaas is de 

museumkaart niet geldig. De Seniorenvereniging neemt de € 9,50 entreekosten voor haar 

rekening. Fijn als u mee gaat. Aanmelden graag via : 

penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl  of telefonisch 06 46075730. 

Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitsers hier ruim 25.000  mensen gevangen 

voor verhoor en berechting. Een diverse groep uit alle hoeken van Nederland die de Duitse 

wetten had overtreden: Veelal verzetsstrijders, maar ook Joden, Jehova's getuigen, 

communisten en mensen die vanwege een economisch delict werden vastgezet, zoals 

zwarthandelaren. Al in de oorlog werd het complex ‘Oranjehotel’ genoemd. Een ode aan de 

verzetsstrijders die er waren opgesloten. Onder de gevangenen in het Oranjehotel zaten 

bekende personen, zoals de 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema, Rudolph Cleveringa, 

Titus Brandsma, George Maduro, Pim Boellaard, Henri Pieck, Simon Vestdijk, Heinz Polzer  

(Drs. P.) en Corrie ten Boom. Maar ook talloze anderen. Sommigen werden vrijgelaten, anderen 

gedeporteerd naar andere gevangenissen of kampen of ter dood gebracht op de nabijgelegen 

Waalsdorpervlakte. In het Nationaal Monument Oranjehotel vertellen we hun verhalen over 

angst, hoop, geloof en vaderlandsliefde. We laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is en welke 

keuzes mensen maken op het moment dat 

rechteloosheid, onderdrukking en vervolging de 

samenleving in zijn greep hebben  

Groeten, Jan Wassenaar 

 

Uit eten  

 

In oktober gaan wij uiteten bij restaurant De Drie 

Aapjes. Het gezelligste restaurant van Zandvoort en 

omstreken zo staat er op de website te lezen.  

 

Waar:  Restaurant De Drie Aapjes 

  Haltestraat 58 

  2042 LP Zandvoort 

Wanneer: Dinsdag 22 oktober 

  Woensdag 23 oktober 

Menu:  voorgerecht;  Uiensoep of Champignonroomsoep 

  hoofdgerecht;   Tongfilet of Chrispy Chicken beide gerechten worden 

geserveerd met frites, gebakken aardappelen en salade 

  nagerecht;  Tiramisu ijs met slagroom  

 

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 dinsdag 1 oktober 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-mailuiteten2@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

Graag bij uw aanmelding doorgeven wat u wilt eten 

mailto:uiteten1@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:iteten2@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Modeshow met kledingverkoop 17 oktober 

 

Op donderdag 17 oktober zal onze herfst- en 

wintermodeshow plaatsvinden in De Krocht.  

Koningin Maxima en de prinsessen hebben tijdens het 

jaarlijkse foto moment aan het begin van de vakantie al 

laten zien wat de nieuwe najaarskleuren zullen worden. 

Rood, oranje, bruintinten, groen en blauw zullen deze herfst 

en winter de kleuren zijn. 

Jorg en Nelly zijn al voor u aan het inkopen zodat zij op 17 

oktober aanstaande de mooiste nieuwe kleding aan u kunnen 

laten zien. Door onze inmiddels geoefende eigen modellen 

zullen leuke kleding combinaties aan u geshowd worden.  

De kleding is zeer comfortabel, voor ieder figuur en in vele 

maten. Tijdens de modeshow, tussen de 2e en 3e ronde zal 

er een kleine verloting plaatsvinden, als u zich vooraf 

aanmeld voor deze modeshow ontvangt u bij binnenkomst 

uw gratis lot voor deze verloting. Let op ! er is geen pauze. 

Na de modeshow start de kledingverkoop.  

De door u aangekochte kleding kunt u contant of met uw 

pinpas afrekenen. 

 

Wanneer : donderdag 17 oktober 

Waar  : theater De Krocht 

Entree  : gratis, maar u dient zich wel vooraf aan te melden 

Aanvang : 14.00 uur 

Zaal open : 13.30 uur 

Consumpties : contant betalen aan de bar (eigen rekening) 

 

U kunt zich vanaf dinsdag 1 oktober tot en met woensdag 16 

oktober aanmelden bij Els Kuijper,  

dit kan telefonisch op 023 57 18 205  

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur of  

per e-mail ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Gezellige middag met een Spaans tintje 

 

10 september was het zover, wij mochten als evenementencommissie weer een leuke middag 

organiseren. Na eerst een ochtend te hebben gewerkt (de schoorsteen moet blijven roken) 

kwam ik aan in de door de commissieleden gezellig versierde zaal in De Krocht. 

 

Om 1 uur stonden al een aantal ongeduldige deelnemers in de garderobe, zij waren om half 2 

niet meer te stoppen en stroomden de zaal binnen. 

Om kwart voor 2 stonden een groep onbekende mensen voor mijn tafel, o jee, was er iets fout 

gegaan? Echter bleken dit vrijwilligers van de Zonnebloem te zijn die zich een kerkdeur hadden 

vergist. 

Om 2 uur hadden wij moeten beginnen, echter door een storende fout in de nieuwsbrief (hier 

stond aanvang half 3) was nog niet iedereen aanwezig. 

Theo stond al te trappelen, na een kort openingswoordje kon de gezellige middag beginnen. Om 

kwart voor 3 zaten alle deelnemers, behalve 2 dames die ziek waren, die zich voor 30 augustus 

hadden aangemeld in de zaal. 

Iedereen had het naar zijn zin, de hapjes werden door de deskundige medewerkers van de 

Krocht rond gebracht en Fred Kroonsberg regelde de muziek. 

Een leuke onderbreking was de door Fred verzorgde muziekquiz. 

De laatste vraag was zeer bijzonder, alleen de deelnemers die naar Wenen waren geweest 

wisten dat hier de Zandvoortse sopraantjes onder lindenboom zongen. 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Er waren 4 deelnemers met 8 goede antwoorden en maar 2 prijzen, Fred liet zich echter niet uit 

het veld slaan en regelde binnen 1 minuut 2 prijsjes. 

 

Tijdens de afsluiting kwam de belbuschauffeur binnen, hij had al een paar  

brave passagiers in de bus zitten, echter 1 mevrouw moest nog met zachte drang uit de zaal 

worden gehaald. 

 

Na de afsluiting bleven nog een aantal mensen gezellig nazitten in De Krocht. 

Ik heb de indruk dat de meeste mensen het naar hun zin hebben gehad, het is onmogelijk om 

100 neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, echter ik ben zeer tevreden. 

 

Ik wil vanaf deze plaats mijn mede-commissieleden bedanken voor hun inzet. Zij zijn 

vrijwilligers en doen dit werk graag, ik vind het echter belangrijk dat alle vrijwilligers gekoesterd 

moeten worden.  

 

Tijdens het afscheid van Burgemeester Niek Meijer is de Niek Meijer vrijwilligerswisselbeker in 

het leven geroepen. 

Hij memoreerde in zijn afscheidsspeech dat vrijwilligers de olie van de maatschappij zijn. 

Ik ben van mening dat dit ook voor De Seniorenvereniging Zandvoort geldt. 

 

Op naar het volgende evenement. 

Met vriendelijke groet, 

Olga Poots - Voorzitter evenementencommissie 

 

Nieuws uit het Juttershart 

 

Het vaste wekelijks programma van het Juttershart 

Maandag Houtclub, wie doet er mee ? Samen aan de slag om 

speelmateriaal te maken, 

’s Middags gaan we rollatorwandelen i.s.m. Sportservice. 

Dinsdag ’s Morgens kunt u zitdansen met Els om 11.00 uur, 

In de middag hersens kraken met Hersengym. 

Woensdag Doe mee met een spannende pot wedstrijd sjoelen, na het sjoelen maken we 

Jutterssoep! 

Schuif aan en eet gezellig mee. 

Donderdag  in de ochtend gaan we creatief aan de slag, we maken bijvoorbeeld kaarten, 

’s Middags zijn we sportief en fit i.s.m. Chris van Sportservice, lekker buiten met iedere week 

een ander sportieve insteek. 

Vrijdag Doe in de ochtend mee aan een sportieve pot Jeu de Boules. 

 

Ook zijn er bijzondere éénmalige activiteiten ! 

Dinsdag 1 oktober 14.00 uur schuift boswachter Gerard Scholten aan, deze boswachter weet 

alles van damherten en het duingebied. Laat u inspireren en stel vragen 

Woensdag 2 en 30 oktober 14.00 uur Yoga met Sylvia. Elke keer weer een persoonlijke 
beleving. Doe mee met de bewegingen en creëer ontspanning in lijf en leden. 

Woensdag 23 oktober 14.00 uur Hans van Roden van Gilde Haarlem komt verhalen vertellen 

over oud Haarlem, bijvoorbeeld het verhaal van Van der Pigge, de drogist die niet van wijken 

weet en nog steeds te zien is in het gebouw bij de oude V & D. 

Donderdag 17 en 24 oktober 10.00 uur Blikopener met Josette. We gaan open in gesprek en in 

saamhorigheid komen er onderwerpen op tafel die iedereen aangaan.  

Verruim je blik met de blikopener ! 

 

Het adres van het Juttershart is; 

Burg. Nawijnlaan 102 A 

2042 PZ Zandvoort 
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Vijf daagse reis naar Willebadessen in het prachtige Teutoburgerwoud 

Maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020 

Lekker dicht bij huis en ingeklemd tussen Harz en Sauerland ligt het Weserbergland. 

De rivier de Weser stroomt er al eeuwen doorheen en gaf bestaansrecht aan vele mooie 

stadjes. Ook vindt u er vele natuurparken. Met name omdat er door deze omgeving slingerende 

wegen relatief rustig zijn is dit gebied uitermate geschikt om een paar dagen lekker vakantie te 

vieren. 

 

Op maandag 25 mei vertrekken wij per luxe touringcar naar hotel Der Jägerhof  in 

Willebadessen. Onderweg stoppen wij voor de lunch. Wij verwachten rond 16.00 uur in 

Willebadessen te arriveren. Alle avonden en tijdens het diner zijn de drankjes tussen 18.00 uur 

en 22.00 uur bij de prijs inbegrepen. 

 

Dinsdag 26 mei bent u ’s morgens vrij, na de lunch brengen wij een bezoek aan  

Bad Arolsen, hier brengen wij een bezoek aan het fraaie Residenzschloss Arolsen. 

In 1838 werd hier prinses Emma zu Waldeck-Pyrmont geboren.  

Na dit bezoek rijden wij weer terug naar hotel Der Jägerhof.  

 

Woensdag 27 mei maken wij een kleine dagtocht, 

we nemen lunchpakketten van het hotel mee. We 

vertrekken ’s morgens voor een mooie tour waarbij 

wij de mooiste plekjes van het Teutoburgerwald 

bezoeken. Het doel is het vakwerkstadje Hann 

Münden, fraai gelegen aan de 3 rivieren van de 

Weser, Fulda en de Werra. Hann Münden heeft een 

prachtig middeleeuws centrum met vele 

vakwerkhuizen. De vele winkels, cafe’s en 

restaurants nodigen u uit tot winkelen en genieten 

in de middeleeuwse ambiance van vakwerkhuizen 

in de verkeersluwe oude binnenstad (de bus stopt 

dichtbij het centrum). Na deze leuke stop in Hann Münden waar u ook volop de gelegenheid 

heeft om uw lunchpakket te nuttigen gaan wij weer via een mooie route door het 

Teutoburgerwald terug naar hotel Der Jägerhof. Na het diner kunt u gezellig midgetgolfen in de 

hoteltuin. 
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Donderdag 28 mei bent u na het ontbijt vrij om iets 

zelf te ondernemen, lekker op het terras te zitten of 

te midgetgolfen in de tuin van het hotel. Na de lunch 

vertrekken wij naar de Diemelsee, wat verscholen 

tussen de bergen van het Sauerland ligt. Hier maken 

wij een boottocht over het meer. Na de boottocht 

rijden wij via een toeristische route terug naar het 

hotel. 

 

Vrijdag 29 mei nemen wij na het ontbijt afscheid van 

het hotel en rijden via een mooie route naar Möhnesee. Hier kunt u het meegenomen 

lunchpakket nuttigen en eventueel een wandeling maken over de gigantische Stuwmuur. ’s 

Middags rijden wij terug richting Zandvoort, onderweg hebben wij nog een diner. 

Het programma is onder voorbehoud, er kan iets in de dagindeling gewijzigd worden. 

 

Hotelverzorging is op basis van “All Inclusive” (logies, ontbijt, lunch/lunchpakket, diner en 

drankjes tussen 18.00 uur en 22.00 uur). Tevens zal er nog een kegelavond en een gezellige 

avond met muziek verzorgd worden. 

 

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

tweepersoonskamer, exclusief een eventuele reis- en annuleringsverzekering. 

Indien er minimaal 40 personen meegaan wordt de prijs € 400,= per persoon. 

De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt € 60,=, er is een zeer beperkt aantal 

éénpersoonskamers. Bijkomende administratiekosten € 7,50 per persoon. De financiële 

afwikkeling zal door BTR Reizen verzorgd worden. 

 

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

U kunt zich vanaf dinsdag 1 oktober aanmelden bij Gerard Kuijper op telefoonnummer 023 57 

18 205 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur of per  

e-mail: voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Kunstgeschiedenis, de Hollandse gouden eeuw. 

Hoe is ons kleine landje zo machtig en invloedrijk geworden in de 17de 

eeuw en welke figuren hebben een belangrijke rol daarin gespeeld? U 

hoort het in deze prachtige lezingen.  

Opgeven per keer: € 7,50 / opgeven voor het hele drieluik: € 20,-  

Zondag 27 oktober 13:30 – 15:30 uur  

Zondag 22 december 13:30 – 15:30 uur 

Zondag 23 februari 13:30 – 15:30 uur  

Locatie: Wijksteunpunt de Blauwe Tram 

 

Crea-PLUS club 

Een paar gezellige creatieve uurtjes waarin u zelfstandig aan de slag gaat. Docent Magret 

Broertjes begeleidt deze club maar er is volop ruimte voor eigen inbreng. U betaalt per keer  

€ 3,50 dit is inclusief materialen, koffie/thee en wat lekkers. Vooraf opgeven is niet nodig, loop 

gewoon eens binnen en doe mee! Voor nieuwe deelnemers is de eerste keer meedoen gratis.  

Vanaf donderdag 26 september, om de week (de oneven weken)  

van 13.30 - 16.00 uur. Locatie: Pluspunt. 

Kom ook meedoen in de week de ontmoeting! 

Wilt u nieuwe mensen ontmoeten of meedoen met gezellige activiteiten? In de week van  

1 t/m 8 oktober kan dat bij Pluspunt! Deze week staat ‘ontmoeting en meedoen’ extra in de 

aandacht. Naast de reguliere activiteiten zijn er ook speciale momenten om mee te doen. Onze 

gastvrouwen en -heren staan klaar om u te verwelkomen en u thuis te laten voelen!  

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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U kunt proeven van alles wat we te bieden hebben op onze  

twee locaties, Pluspunt in Zandvoort Noord en De Blauwe Tram in het centrum. 

Alle activiteiten zijn in deze week voor nieuwe deelnemers de 1e keer gratis  

(met uitzondering van de maaltijden).  

Bij de balie van de Blauwe Tram en/of Pluspunt kunt u meer informatie krijgen en een flyer 

ophalen waarin alle activiteiten staan vermeld, of kijk even op de website. 

Komt u ook? 

  

www.pluspuntzandvoort.nl 

www.ookzandvoort.nl 

www.wijksteunpunt-deblauwetram.nl 

 

 

Anne Swärd 

De onzichtbare bruid 

Een zwangere jonge vrouw komt door haar huwelijk in een aristocratische, 

kille familie terecht, die een duistere kant heeft, maar zelf heeft ze ook 

geheimen. Kan ze het verleden achter zich laten en zal haar huwelijk stand 

kunnen houden? 

Een mooi en ontroerend familiedrama dat wel wat vragen oproept. Filmisch 

geschreven. 

 

 

 

 

Veronica Henry 

Een recept voor geluk 

Familiesage waarin het huis op Lark Hill 11 in Bath centraal staat met daarin 

de bewoners die leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en in de tijd van 

nu. 

Sfeervol geschreven. Je krijgt zin om de keuken in te duiken en de heerlijke 

recepten, die centraal staan in het boek, te gaan uitproberen. 

 

 

 

 

 

Geertje Kindermans 

Onverwachte erfenis 

De ongetrouwde, kinderloze oudtante van Sarah is dood. Samen met haar 

broers moet Sarah de begrafenis regelen. Bij de zoektocht naar de erfenis 

ontdekt Sarah een onbekende kant van haar oudtante. Was haar leven minder 

eenzaam dan iedereen dacht? 

Een schitterende roman over familie en liefde. 

Activiteiten in oktober 

 

 

 

 

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 

http://www.pluspuntzandvoort.nl/
http://www.ookzandvoort.nl/
http://www.wijksteunpunt-deblauwetram.nl/

