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Geachte leden, 

 

Het is een bewogen tijd geweest, waarover veel te vertellen is, doch ik zal het kort 

houden. Een deel van het bestuur is bij de kennismakingsbijeenkomst geweest van 

onze nieuwe burgemeester David Moolenburgh. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij een uitnodiging overhandigd om aanwezig te zijn 

bij onze High Tea, welke midden in de Week tegen Eenzaamheid viel. 

Tot onze verrassing liet David Moolenburgh beide dagen zijn gezicht zien en onderhield 

hij zich met diverse leden. Tevens heeft hij een goede toespraak gehouden, wellicht 

heeft u het in de Zandvoortse Courant van 10 oktober jl. gelezen. 

Op onze website kunt u alle foto’s bekijken. Om eenzaamheid te vermijden kunt u bij 

onze vereniging aan diverse activiteiten deelnemen. 

 

Het verbaast mij, dat onze leden veel van reizen houden. De dagtochten en de reis 

naar Wenen waren zeer in trek, ik maakte mij een beetje zorgen voor de reis naar het 

Teutoburgerwoud (Duitsland) in mei 2020, echter deze reis is zo goed als volgeboekt ! 

Er zijn ook weer diverse nieuwe leden bijgekomen maar helaas zijn er ook enkele leden 

ons ontvallen. Deze leden herdenken wij op 2 november dan is het Allerzielen. 

 

Enkele andere zaken hielden ons bezig. Ons dorp stond 1 oktober plotseling 

gedeeltelijk onder water door hevige regenval, ook enkele van onze leden waren hier 

de dupe van.  

Ik hoop dat de schade allemaal door de verzekering geregeld zal worden, ik wens een 

ieder sterkte. 

 

Het Circuit en de Formule 1 houden ons dusdanig bezig en daar is het laatste woord 

vast nog niet over gesproken. 

Ons geschreven woord kunt u weer lezen in deze volle nieuwsbrief. 

Ik wens u veel leesplezier, bezoek vooral onze activiteiten. 

Weg met de eenzaamheid. 

 

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 – 023-537 12 49 

 

 

Biljarten 

Op woensdag van 13.00 tot circa 16.30 uur in Zandvoort,  

€ 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 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 december 2019 en januari 2020:  

Maandag 18 november a.s. De nieuwsbrief over december 2019 en januari 2020 

wordt bezorgd van vrijdag 29 november tot en met maandag 2 december  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  

 

Contactpersonen Dagtochten en uit eten. 

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 5 November Cinema Nostalgie 13.30 uur Circus Zandvoort 

Vrijdag 8 november De Hedi’s 14.00 uur De Krocht 

Dinsdag 19 November Bingo 13.30 uur De Krocht 

Woensdag 20 November Uit Eten bij Brasserie Zin v.a. 17.00 uur  

Donderdag 21 November Uit Eten bij Brasserie Zin v.a. 17.00 uur  
Donderdag 21 November Museumbezoek Hermitage 9:04 NS Station 
Donderdag 12 December Dagtocht Brouwer Tours Diverse opstapplaatsen 

Vijfdaagsereis 25/29 mei 2020 Willebadessen Diverse opstapplaatsen 

 

 

 

 

Nieuwe leden. 

 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

De heer B. Besselink, mevrouw B. Bleijs – Schaareman, 

mevrouw W. Busée, de heer W. Drogtrop,  

mevrouw H.L.T.J. Heijdendaal, mevrouw C. van der Heul,   

mevrouw M. Kruseman – van Tol, mevrouw K.P. Reijne, 

mevrouw M.P.A. Kooiman, mevrouw M. Petrovic,  

de heer W. Stein, de heer R. Schuurman en 

mevrouw R.C. van der Werff.  

Wij heten deze leden van harte welkom. 

 

Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Niet zo maar High Tea, deze waren bijzonder… 

 

Het vierde jaar op rij twee dagen achter elkaar, onze enige echte DSVZ High Tea, met een 

bijdrage van slechts € 10,00 op de gastenlijst komen, Voor leden én introducé’s 

Naast de vijf heerlijke theesoorten, vier sandwiches, saucijs- en kaasbroodjes werd er ook 

aandacht geschonken aan het thema eenzaamheid, immers 4 & 5 oktober vielen midden in ‘de 

Week tegen Eenzaamheid’  Een initiatief van het ministerie van VWS. 

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

De eerste week van oktober staat meer en meer in het teken van de senioren, aandacht voor 

Alzheimer, Nationale Ouderdag  en de Internationale Ouderendagen. 

Uw eigen Seniorenvereniging Zandvoort sloot hierbij aan. 

 
Wij stonden stil bij eenzaamheid, want dé eenzaamheid oplossen,  dat kan niemand alleen. 

Maar iemands eenzaamheid oplossen, kunnen we allemaal! 
 

     
 

Met een bijzondere onderbreking, onze nieuwe burgemeester, David Moolenburgh, kwam 

samen met onze wethouder Gert-Jan Bluijs, beide dagen gehoor geven aan onze uitnodiging, 

naast wederzijds kennismaken was er ook tijd voor persoonlijke gesprekjes. 

De High Tea ging verder, met volle etagères met scones, chocolade, jam en honing en heel véél 

lekkers. Aandacht was er ook voor de Luisterlijn: 0900-0767, welke dag en nacht, alle dagen 

van de week gebeld kan worden. Angst, verdriet, blijdschap; je kunt rustig anoniem je verhaal 

kwijt of praten over wat je bezig houdt. Ook wanneer je niet goed weet waar je moet beginnen, 

zij helpen je de woorden te vinden… 

 

En als gebruikelijk bij onze High Tea, sloten we af met een 

koffiekaatje en advocaatje met slagroom. 
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Verslag Dagtocht 03-10-2019. 

 

Na wat startproblemen op weg naar de Boot van Rederij Loosdrecht 

welke op ons lag te wachten. We moesten snel instappen zodat de 

bruggen nog open zouden staan dat is dus gelukt. I.p.v. 2 uur varen 

werd het 3 uur omdat er groepen aanwezig waren welke 3 uur 

wilden varen of wij dan ook drie uur wilden varen. We werden aan 

boord verwend met koffie, thee en appeltaart met slagroom en nog 

een borrelhapje. Helaas werden drie tafels van onze groep 

overgeslagen voor e.v.t. nog een borrel. De tocht ging over de Vecht 

met zijn landhuizen en mooie theekoepels, en nog een tochtje over de Loosdrechtse plassen 

van een rivier opeens was daar een grote plas water. De brug doorgangen waren niet al te ruim 

af en toe raakte de schipper de kant. Hierna een rit met de bus door de omgeving op weg naar 

Vleuten voor een fantastisch drie gangen diner, vooral de gekookte aardappelen met jus namen 

gretig aftrek. We zaten in de Donderzaal dat hebben we geweten, de plafondverlichting werd 

rood en aan beide zijden flitslicht met veel gedonder en regen op de daken. Hierna heeft Peter 

ons weer veilig thuis gebracht na het zingen van ons clublied. 

Tilly Polsma 

 

Modeshow 17 oktober. 

 

Donderdag 17 oktober was de 12e DSVZ modeshow in De Krocht. Bijna 100 

aanwezigen zagen onze eigen DSVZ modellen leuke kledingsets showen welke 

na de show voor zeer aantrekkelijke prijzen gekocht kon worden. In vrolijke 

najaarskleuren showden onze modellen met veel plezier op gezellige muziek de 

kleding aan het publiek. Soms stonden zij zelfs tussen het publiek die de mooie 

stoffen wilde aanraken. Om de outfits helemaal af te maken waren er vele 

mooie gekleurde sjaals. De 12e modeshow werd zo een klein feestje. Een feestje 

was het ook voor Jorg en Nel damesmode, zij verleenden voor de 10e keer de 

medewerking. Reden voor DSVZ om Nel een mooie bos bloemen en Jorg een 

lekkere fles wijn te overhandigen. Zoals gebruikelijk was er tussen de 2e en 3e 

van de ronde show een kleine verloting welke door Jorg als een volleerd speaker 

werd gehouden. Na de 3e ronde van de show dansten alle medewerkers nog één keer door de 

zaal op de klanken van André Hazes lied “Leef” waarna de kledingverkoop begon. Veel van de 

aanwezigen verlieten De Krocht met mooie nieuwe kleding. In april zal de 13e modeshow 

plaatsvinden, de exacte datum wordt in de nieuwsbrief vermeld. Hierbij wil ik iedereen 

bedanken die zijn of haar medewerking heeft verleend aan deze modeshow, in het bijzonder 

Bloemenhuis W. Bluijs uit Zandvoort Noord voor het sponsoren van de bloemen. Wilt u nog 

nagenieten, een fotocollage kunt u bekijken op onze site. 

Els Kuijper 

 

Bingo dinsdag 19 november 2019. 

 

Op dinsdag 19 november organiseren wij de najaars bingo in Theater De Krocht.  

Wij beginnen om 13.30 uur ! De zaal van De Krocht gaat om 13.00 uur open.  

De bingo ballen zijn al opgepoetst en onze bingo plankjes liggen op u te wachten en bijna alle 

prijzen zijn al voor u ingekocht. Kortom alle ingrediënten voor een gezellige middag. 

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 5 november tot en met vrijdag 15 november 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 bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan of per 

e-mail ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

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. 

 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Allerzielen 

 

Op zaterdag 2 november a.s. is het Allerzielen. Allerzielen is het feest van alle zielen, de dag 

waarop de gestorvenen worden herdacht. 

Sinds 2 november 2018 zijn de onderstaande leden ons ontvallen: 

 

Mevrouw H. Verweij – Kooijman, mevrouw E. Drayer – Cats, mevrouw C. Bol – Gortzak, 

mevrouw W. van der Donk – d’Hont, mevrouw S. Koper – Wijtkamp,  

mevrouw E.H.M. Nijsen, mevrouw P. Doornekamp – Terol,  

mevrouw C.J.W. Cappel – Backus, mevrouw H.A.K. Roodhart, mevrouw V. Spanjer,  

de heer W.C.A. Geers, mevrouw L. van Andel, mevrouw J. Felix,  

mevrouw L.C.M. Geelhoed – Lemmens en de heer J.W. Noortman. 

 

 

 

Contributie voor 2020  

 

Veel van onze leden hebben de afgelopen jaren het incasso formulier ingevuld en maken 

gebruik van incasso voor het betalen van de jaarlijkse contributie. Deze leden hoeven niets te 

doen, het bedrag voor de contributie wordt bij deze leden automatisch van de rekening 

afgeschreven. 

Een deel van onze leden betaalt de contributie door middel van een overschrijving via de bank. 

Deze leden verzoeken wij de contributie voor 2020  

(€ 25,00, € 20,00 of € 15,00 per persoon) uiterlijk 31 december 2019 aan ons te betalen. 

U kunt de contributie overmaken op IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van  

De Seniorenvereniging Zandvoort. In de omschrijving graag uw naam vermelden. 

Heeft u nog vragen, heeft u een probleem met het overmaken via de bank of wilt u alsnog 

gebruik maken van de incasso mogelijkheid, neem dan contact op met  

Els Kuijper, telefoonnummer 023 571 82 05 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 

11.00 uur) of per e-mail ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

 

mailto:ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Tijdens de High Tea op 4 en 5 oktober, mocht ik een presentatie geven over 

de Luisterlijn.   In deze nieuwsbrief voor ál onze leden hierbij deze tekst en uitleg over   

De Luisterlijn – dat is niet iets nieuws, al 60 jaar was dat Sensoor, na 2018 heet het nu de 

luisterlijn. De Luisterlijn, zij geven gehoor, dag en nacht, 24 uur per dag  

0900-0767 of lokaal 023-547 14 71. 

Voor een luisterend oor en een goed gesprek per telefoon. Het anoniem luisterend oor, 

aangeboden door vrijwilligers. Het gesprek van mens tot mens, de vrijwilliger is geen specialist,  

geen ervaringsdeskundige, staat niet boven maar naast de ander. In het holst van de nacht, in 

de vroege ochtend of op een feestdag. De luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, 

bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Met dank aan 

1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige 

beroepskrachten. Jaarlijks ruim 350.000 gesprekken + 25.000 gesprekken via chat en mail. 

Bellen met de telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het 

hele jaar door. Al meer dan 60 jaar weten mensen de Luisterlijn te vinden. Want praten lucht 

op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert, op de momenten dat je je alleen voelt of juist 

blij. Zij geven even dat steuntje in de rug. 

0900-0767 voor een luisterend oor. (alleen de kosten van je provider). 

Waarover kan je bellen? Over zo goed als alles. Angst, verdriet, blijdschap; je kunt rustig 

anoniem je verhaal kwijt of praten over wat je bezig houdt. Ook wanneer je niet goed weet 

waar je moet beginnen, zij helpen je de woorden te vinden…   

Ferko van Ancum    

Welkom op Juttershart! 

 

Het gezelligste ontmoetingscentrum van Zandvoort. De plek waar wij 

elkaar graag ontmoeten en mogen zijn wie we zijn. Kom je ook op  

15 november naar “aan tafel met” Henk van Velzen van het 

Juttersmuseum? Of naar de Voetbalmiddag met Edwin Struis... Voetbaljournalist die alles weet 

van oude clubs... 

 

Vaste programmaonderdelen zijn: 

Maandagochtend: in de ochtend aan de slag met hout. We maken speelmateriaal voor beweging 

of de komende tijd aan de slag voor de kerst! 

Maandagmiddag: rollatorwandelen i.s.m. Chris van Sportservice  13:30 uur 

Dinsdagochtend: zitdansen met Els of zingen met Marieke 

Dinsdagmiddag: laat die hersenen maar kraken met hersengym 

Woensdagochtend: wedstrijdsjoelen (!) gezellig spelen en kijken wie er wint... 

Woensdagmiddag: Juttersoep maken en lekker opeten, schuif maar aan er is genoeg. 

Donderdagochtend: in de ochtend creatief aan de slag, of rummicub spelen 

Donderdagmiddag: aan de slag met “Sportief fit” Chris van Sportservice geeft de bewegingsles. 

Elke week een andere insteek. 

Vrijdagochtend: gezellig naar oude cabaret kijken? Dan kan op vrijdag! 
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Bijzondere evenementen Juttershart. 

 

1 nov; uitje naar Voghelsanck, optreden van de band “All that Swing” 

12 nov; salsadansen met Sederick! Voetjes van de vloer met deze dansvirtuoos. (13:30) 

15 nov; aan tafel met.... Henk van Velzen van het Juttersmuseum! (14:00) 

19 en 26 nov; zingen met Marieke, bekende en oudhollandse liedjes zingen (11:00) 

20 nov.; VOETBALMIDDAG... We hebben aan tafel Edwin Struis, voetbaljournalist en kenner van 

vele voetbalverhalen.  

We verwachten zelfs een bekende voetballer als gast. (13:30) 

28 nov;sinterklaasbingo! In de grote zaal gaan we flink uitpakken. Mooie prijzen.(13:30)  

Planning van de Jutters bus is nog niet bekend, maar dat we er op uit gaan is een ding dat 

zeker is. Bel of mail ons gerust als je langs wilt komen of iets meer wilt weten. 

 

Team Juttershart; Renate, Yvonne en Harmen 

Burgemeester Nawijnlaan 102A. 2042 PZ Zandvoort - 06 43 39 44 65 

juttershart@kennemerhart.nl - Geopend maandag tot en met vrijdag 09:00-16:00 uur 

 

 

 

 

 

Uit eten  

 

In november gaan wij uit eten bij 

Brasserie Zin.  

Brasserie Zin is gevestigd in de 

Haltestraat tegenover voormalig  

Café Neuf. 

 

 

Waar:  Brasserie Zin 

  Haltestraat 26 

  2042 LN Zandvoort 

Wanneer: Woensdag 20 november 

  Donderdag 21 november 

Menu:  voorgerecht;  Courgettesoep of heldere groentebouillon 

  hoofdgerecht;   Gebakken zeewolf met beurre blanc saus of  

Varkenshaasmedaillons met champignon saus afgeblust met 

armagnac 

Beide gerechten worden geserveerd met seizoen groenten en 

Roseval aardappeltjes, tevens worden op de tafel 

huisgemaakte frites en mayonaise gezet 

nagerecht; Vanille ijs met advocaat en slagroom en voor de liefhebbers 

Boerenjongens om het ijs nog lekkerder te maken 

Alle gerechten worden speciaal voor DSVZ gemaakt door kok Jan Hoeboer. 

Voor dit heerlijke drie gangen menu betaalt u slechts € 15,00 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 4 november 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:juttershart@kennemerhart.nl
mailto:uiteten1@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:iteten2@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Dagtocht met Brouwer Tours.  

Donderdag 12 december Yakult en Orchideeën Hoeve  

met kerstmarkt. 

 

Let op! Opgeven donderdag 7 november na 09.00 uur. 

 

We vertrekken nadat iedereen is ingestapt naar Yakult Europa B.V. 

in Almere. Wij worden ontvangen met koffie/thee gebak nemen we 

mee. We krijgen een leuke beeldpresentatie met uitleg door 

gastvrouwen met een proeverij. Daarna volgt een rondleiding door 

de fabriek veilig overzichtelijk en rolstoel vriendelijk. 

Na afloop een verrassing. 

 

Hierna vertrekken we naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest voor 

Vlinders en Orchideeën meer dan 3000 soorten en het Makirijk bewoond door ringstaartmaki´s 

flamingo´s alpaca´s en eenden, en nog veel meer. Een Maleisische tuin is de grootste tuin een 

18 meter lange brug verbindt paalwoningen met elkaar.! 

 

U zorgt zelf voor de lunch neem e.v.t. zelf wat mee, ook is daar van alles te verkrijgen. Zo kunt 

u de tijd zelf invullen, de chauffeur geeft aan wanneer we weer gaan vertrekken. Houd u vooral 

aan die tijd 

 

Om 18:00 uur worden wij verwacht voor een driegangen diner; 

Groentesoep met stokbrood en roomboter. 

Kipfilet met ananas en Kerriesaus. 

Gebakken aardappelen patatfriet groente en gemengde salade. 

Casataijs met slagroom. 

Geef bij opgave e.v.t. uw dieet door. 

 

Opstappen  

H.I.K. 08:30, Agatha 08:35, Station 08:40, Vomar 08:50, Shell 09:00 daarna de Bodaan.  

De Kosten van deze dagtocht zijn € 52,00 per persoon. Te voldoen op Rekeningnummer  

NL34 ABNA 0414 618 882 op naam van Seniorenvereniging Zandvoort. Opgeven kan vanaf 

donderdag 7 november na 09:00 uur aanmeldingen voor die tijd worden niet in behandeling 

genomen. De sluitingsdatum voor aanmelden is; 

maandag 2 december, betaling moet binnen zijn uiterlijk op woensdag 4 december. 

Houd er rekening mee dat het een week duurt met een overschrijving! 

Annuleren kan t/m woensdag 4 december. Daarna is de boeking definitief en kan er geen geld 

worden terug gestort dit i.v.m. de bestelling van de dagtocht.  

 

Aanmelden bij: Tilly Tel: 023-571 62 65 

Freny per mail: dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Ingeval het antwoord apparaat aan staat duidelijk en rustig inspreken. Opgeven met naam 

telefoonnummer aantal personen en opstapplaats. Als u geen contact hebt gehad dan altijd 

wachten op mail of telefoontje ter bevestiging, voordat u tot betalen overgaat. 

Men moet zelfstandig, e.v.t. met rollator zich kunnen verplaatsen en zelfstandig de bus in en uit 

kunnen komen, dit in verband met de treetjes in de bus. Graag één keer opgeven, doet een 

ander dit voor u, spreek dan goed af zodat het eenmaal gebeurt. Het werkt voor ons erg 

verwarrend als u meerdere keren wordt opgegeven. 

 

Aanmelden en afmelden en verdere vragen uitsluitend bij Tilly of Freny. 
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Donderdag 21 november. 

Museumbezoek Hermitage Amsterdam. 

Juwelen! Schitteren aan het Russische hof. 

In de middag bezichtiging van de Waalse Kerk in Amsterdam. 

 

Een van de grote schatten van de Hermitage is de fabelachtige 

juwelencollectie. Honderden daaruit schitteren in Juwelen! 

Samen met vele portretten en een overdaad aan rijk 

gedecoreerde japonnen en kostuums presenteren zij twee 

eeuwen mode en juwelen, gedragen door de high society aan 

het Russische hof in St.Petersburg. Ontmoet de flamboyante 

keizerinnen Anna, Elisabeth en Catharina de Grote, maar ook de 

grootvorsten, tsarina’s en adellijke fashionista’s uit de 

negentiende en vroege twintigste eeuw. Bij bals en partijen 

droegen zij de meest schitterende kostuums. Daar kozen ze 

juwelen bij die hun identiteit, smaak, afkomst en rijkdom 

toonden. Ze werden besteld bij toonaangevende juwelenhuizen als Cartier, Tiffany en natuurlijk 

hofleverancier Fabergé. Veel sieraden gingen verloren na de Russische Revolutie. In Juwelen! 

schitteren bewaard gebleven topstukken in het decor van balzalen en boudoirs zoals in het 

Winterpaleis van de tsaren. 

De kosten voor de Hermitage zijn Volwassenen € 18,00, Museumkaart € 2,50. De bezitters van 

de Bankgiro loterij Vip-kaart kunnen gratis naar binnen. 

Gratis audiotour bij uw Ticket. 

We nemen in Zandvoort de trein van 09.04 naar Amsterdam. 

Aankomst Amsterdam centraal om 09.35 uur. 

Daar nemen we metro lijn 51, 53 of 54 . uitstappen halte Waterlooplein. 

We gaan eerst koffie drinken bij De Blauwe brug schuin tegenover het stadhuis. 

Daar reserveren we tafels voor onze lunch om 13.00 uur. 

Na de koffie gaan we de Hermitage bezoeken. 

Om half drie worden we bij de Waalse kerk verwacht voor de rondleiding die door Richard van 

der Brug wordt verzorgd. Om daar te komen moeten wij met de Metro één halte terug richting 

Centraal Station. 

We maken er weer een gezellige en interessante dag van! 

Gaat u mee dan even een telefoontje of e-mail naar Jan Wassenaar 

waszand@ziggo.nl of 06 46 07 57 30 

 

Antwoord op vraag tijdens rondleiding Paviljoen Welgelegen  

 

Afgelopen woensdag heb ik een groep senioren uit Zandvoort rondgeleid in het provinciehuis 

Paviljoen Welgelegen. Ik heb de indruk gekregen dat zij het een boeiende middag hebben 

gevonden; het was een geïnteresseerde en oplettende groep. Op één van hun vragen heb ik die 

middag geen volledig antwoord kunnen geven, en ik heb beloofd dat ik dat hen alsnog zou 

geven.De vraag was, wat er in het provinciehuis gebeurde in 1940-1945. Welnu, tijdens de 

oorlogsjaren is Welgelegen provinciehuis gebleven, maar dan onder NSB-bestuur. De naam 

Commissaris van de Koningin werd gewijzigd in Commissariaten van de Provincie; de Koningin 

werd door de Duitsers natuurlijk niet geaccepteerd als staatshoofd. De functie van Commissaris 

werd in deze periode vervuld door de heer Backer, een NSB 'er. In het rijtje Commissarissen 

beneden in de gang hangt dus geen portret van deze collaborateur. Backer werd op 5 mei 1945 

afgezet en opgesloten. De toenmalige burgemeester van Haarlem, Jacob Evert, baron de Vos 

van Steenwijk nam vervolgens de plaats in van Commissaris der Koningin. 

Ik hoop dat de vraag nu voldoende beantwoord is en dat het de vraagstellers ter ore komt. 

Vriendelijke groep, en tot ziens: 

 

Annelies Homburg, rondleider paviljoen Welgelegen 

 

mailto:waszand@ziggo.nl
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Zandvoortse Verhalenmiddag  
Aan de hand van foto's van Jan Kol vertelt Maarten Keur over 

winkels in Zandvoort. Iedereen mag iets toevoegen aan de 

verhalen. De kosten zijn € 2,50 per deelnemer incl. koffie of thee 

en iets lekkers. Vooraf aanmelden is niet nodig; loop gewoon 

binnen en luister mee! 

Maandag 18 november 14:00-15:30 uur.  

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram 

 

Computer of laptop voor echte beginners 

Deze cursus is voor mensen, die (nog) bijna niets doen met hun 

computer of laptop. U brengt uw eigen laptop mee naar de 

cursus, € 42,00 voor 4 lessen. 

Dinsdag van 10:00 – 12:00 uur, 19 november t/m 17 december. 

Locatie: Pluspunt. 

 

Poëzie 

Theo Chin Sue bespreekt dichter Gerrit Achterberg welke wordt beschouwd als een van de 

belangrijkste dichters van de 20e eeuw. Aanmelden vooraf is prettig maar niet noodzakelijk.  

De kosten zijn € 2,00 inclusief koffie/thee.  

Donderdag 21 november van 14:00-15:30 uur.  

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram 

 

Workshop toneelspelen 

Deze workshop wordt gegeven door theatermaker Marijke Kots van het amateurtoneel uit 

Haarlem. Iedereen kan meedoen; ervaring met toneelspelen is niet nodig. € 7,50 p.p. inclusief 

koffie/thee en wat lekkers. Graag vooraf opgeven bij de balie van De Blauwe Tram.  

Zondag 24 november van 13:30 - 15:30 uur.  

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram 

Cinema Nostalgie presenteert: POMS. 

 

Op 5 november 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur 

weer haar deuren voor POMS, met Diane Keaton, van de makers 

van BookClub. 

Sun Springs is meer dan een bejaardengemeenschap, het is een 

luxe resort waar de straten vol staan met palmbomen, de lucht 

altijd blauw is en een privé-ambulance minimaal één keer per dag 

langskomt. Bewoonster Martha (Diane Keaton) verveelt zich 

stierlijk in het prachtige seniorenparadijs en besluit om daar 

verandering in te brengen door een cheerleading club op te richten 

voor vrouwen boven de 60…  

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, U kunt 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. 
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Kelly Doust 

Een tuin vol geheimen 

Als een jonge vrouw van New York naar Engeland terugkeert, vragen haar 

ouders haar om te helpen bij de verkoop van het familielandgoed. Maar 

eerst zullen het landhuis en de bijbehorende tuin opgeknapt moeten 

worden. Bij het opruimen doet de jonge vrouw enkele ontdekkingen die 

vele levens voorgoed zullen veranderen. 

Heerlijk om steeds meer over de geheimen van de familie te weten te 

komen. 

 

 

 

 

Chandler Baker 

Fluisternetwerk 

Vier vrouwen hebben ieder hun eigen motieven om te zwijgen, 

te fluisteren of zich uit te spreken over hun ervaringen met hun machtige 

baas, een man. Ze nemen actie maar de gevolgen zijn ingrijpend op ieder 

gebied van hun leven.  

Een heerlijk spannende roman over een actueel onderwerp. De rechten 

zijn al verkocht voor een tv-serie. 

 

 

 

 

 

 

Lorna Cook 

Het vergeten dorp 

Als een jonge vrouw tijdens haar vakantie in 2018 een mysterieuze foto 

uit 1943, genomen in het dorp Tyneham, vindt, gaat ze op onderzoek uit 

om te achterhalen wat het verhaal er achter is. 

In 1943 moesten alle bewoners van het dorp hun huis verlaten zodat het 

Britse leger daar kon plaatsnemen. Maar wat is er daarna met het dorp 

en zijn inwoners gebeurd? 

Een mooi debuut dat naar meer smaakt. 

 

 

 

 

Activiteiten in november 

 

Mediaspreekuur 

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

Elke vrijdag | 11:00 – 13:00 uur | Gratis | de Bibliotheek Zandvoort 

 


