Nieuwsbrief
December 2019 en
Januari 2020

Geachte leden,
Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat wij zijn aanbeland in de donkere
dagen voor kerstmis. Wat heeft ons landje toch een raar klimaat. De ene dag
is het een sombere dag met veel regen, terwijl de andere dag weer zonnig is
en een rustig weertype vertoont.
Gelukkig houdt de één hier- en de ander daarvan. Geniet er op uw eigen
manier van.
Zo is het op dit moment ook met de politiek. Er wordt veel gezegd en
geschreven.
Wat ik zelf constateer, is dat wij ouderen er bekaaid vanaf komen. Onder de
streep worden wij er nog steeds niet beter van. Moeten wij met z’n allen niet
een keer opstaan en ook het Malieveld in Den Haag bevolken en onze stem
laten horen ?
Ik hoop dat de ouderenbonden hier een keer toe oproepen.
Als dat het geval is dan ben ik daarbij aanwezig en ik hoop u met mij.
Ondanks dit onderwerp blijft ons bestuur naar u toe positief en zullen wij er
alles aan doen om u voor bescheiden bedragen de verschillende activiteiten bij
onze vereniging aan te bieden.
Wij zijn al weer druk met de jaarkalender 2020, die weer vele leuke dingen
zullen gaan brengen. Sinterklaas is weer in het land en dat is tenslotte een
Goedheiligman, die niet voor niets lid voor het leven is van onze vereniging.
Ik wens u bij deze, mede namens het gehele bestuur fijne feestdagen toe en
hoop u te zien bij onze Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2020.
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 10.00 uur in het zwembad van CenterParcs
Zandvoort. Met de CenterParcs voordeelpas betaalt u € 7,=
voor een dagkaart. Van onze vereniging ontvangt u, alleen op
maandag, € 1,- retour, zodat het zwemkaartje u uiteindelijk
€ 6,= kost. Voor informatie: Jan Wassenaar 023 - 571 28 61 of
06 46 07 57 30
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 of 06 46 57 30
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, 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 februari 2020:
maandag 13 januari 2020 a.s.
De nieuwsbrief over februari 2020 wordt bezorgd van
vrijdag 24 tot en met maandag 27 januari a.s.
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Vacature
Els Kuijper
Mieke Kluitenburg
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Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid / 2e
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Bestuurslid /
ledenadministratie
Algemeen bestuurslid
Bestuursassistent

e-mail
voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl
liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl

Contactpersonen evenementen
Dagtochten Frény Kirindongo – van Eck
Tilly Polsma
Uit Eten
Jopie van Heumen
Ans Vet

Per mail: dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Telefonisch: 023 - 571 62 65
06 11 59 93 20
023 - 888 77 90

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw D. Kannegieter – Hajtmarova, mevrouw H.H. van Os,
mevrouw M.J. Vehmeijer en mevrouw A.M.S. Westerman.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.

Agenda:
Dinsdag 3 december
Donderdag 12 december
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
Dinsdag 7 januari
Donderdag 9 januari
Woensdag 22 januari
Donderdag 23 januari
Donderdag 23 januari
Vijfdaagse reis 25/29 mei 2020

Cinema Nostalgie
Dagtocht Brouwer Tours
Kerstdiner bij Rabbel
Kerstdiner bij Rabbel
Cinema Nostalgie
Nieuwjaarsreceptie DSVZ
Uit eten bij proeflokaal
Bregje Bloemendaal
Uit eten bij proeflokaal
Bregje Bloemendaal
Museumbezoek Cruquius
Willebadessen
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13.00 uur Circus Zandvoort
Diverse opstapplaatsen
Vanaf 16.00 uur
Vanaf 16.00 uur
13.00 uur Circus Zandvoort
14.30 – 16.00 uur Theater
De Krocht
Vanaf 17.00 uur
Vanaf 17.00 uur
Bus 80 12.41 uur bij AH
Diverse opstapplaatsen

Zwemmen op maandag in CenterParcs
Na de opening van de wildwaterbaan zijn de zwemtarieven fors omhoog gegaan.
De tarieven variëren van € 14,00 tot € 20,00 voor een dagkaart.
Afgesproken is dat voor onze Seniorenvereniging alleen op maandag, het tarief tot 31
december 2019, € 14,00 blijft. Met de Voordeelpas Park Zandvoort ( jaarkosten € 17,50)
betaalt u € 7,00 voor een dagkaart. Tot september 2020 betaalt de vereniging € 1,00 per
zwemkaartje aan u terug, zodat het zwemkaartje u uiteindelijk € 6,00 kost
Als u op maandag een zwemkaartje bij de receptie koopt wel vermelden dat u lid bent
van De Seniorenvereniging Zandvoort.
Op maandag 2 december heb ik een gesprek met het management of onze vereniging
een reductie kaart kan verkrijgen, omdat de meeste van onze leden maar één uur op
maandag van de baden gebruik maken. Ik hou u op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
Contactpersoon Zwemmen
Jan Wassenaar
Cinema Nostalgie presenteert: DOWNTON ABBEY
Op 3 december 2019 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00 uur
weer haar deuren voor DOWNTON ABBEY, de speelfilm.
Deze herfst wordt het wereldwijde fenomeen Downton Abbey
een speelfilm, waarin de geliefde Crawleys en hun onbevreesde
personeel zich voorbereiden voor het belangrijkste moment in
hun leven. Een koninklijk bezoek van de koning en koningin
van Engeland zal schandaal, romantiek en intrige teweeg
brengen die de toekomst van Downton doen wankelen.
Geschreven door Julian Fellowes (Gosford Park, The Young
Victoria), de bedenker van de serie, en met de originele
castleden in de hoofdrollen. Geregisseerd door Michael Engler
(Downton Abbey). De succesvolle serie, waarvan het zesde
seizoen in 2015 op televisie te zien was, werd bekroond met
o.a. drie Golden Globe Awards en vijftien Emmy Awards. In
totaal werd de serie 69 keer genomineerd voor een Emmy
Award.
De hoofdrollen worden vertolkt door o.a. Hugh Bonneville
(Robert Crawley, Earl of Grantham), Laura Carmichael (Lady
Edith Crawley), Allen Leech (Tom Branson), Michelle Dockery
(Lady Mary Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley, Countess of Grantham), Joanne
Froggat (Anna Bates), Jim Carter (Charles Carson), Matthew Goode (Henry Talbot) en
Maggie Smith (Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham).
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.
Dagtocht met Brouwer Tours op donderdag 12 december
Niet vergeten ! De dagtocht met Brouwer Tours is op donderdag 12
december.
De opstapplaatsen en tijdstippen zijn: H.I.K. 08.30 uur, Agatha
kerk 08.40 uur, Vomar 08.50 uur, Shell 09.00 uur en de laatste
stop is om 09.05 uur bij De Bodaan.
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Kerstdiner bij Rabbel
Op woensdag 18 en donderdag 19
december is het Kerstdiner bij Rabbel op
het Kerkplein. De inloop voor het
Kerstdiner is al vanaf 16.00 uur,
speciaal voor dit Kerstdiner is er
gezellige muziek aanwezig.
Waar:
Wanneer:
Menu:

Rabbel
Kerkplein 7
2042 JH Zandvoort
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
voorgerecht;
Tonijncarpaccio van Guijt Visspecialiteiten of
Carpaccio van rund
hoofdgerecht;
Gebakken kabeljauw met garnituur van
roerbakgroente en een romige vissaus of
Beef Teriyaki, stukjes biefstuk met Teriyaki saus
geserveerd met een bolletje rijst
Bij het hoofgerecht worden tevens gebakken
aardappelen, frites en een frisse salade geserveerd
nagerecht;
Petit Grand Dessert

Voor dit feestelijke drie gangen menu betaalt u slechts € 15,00 per persoon,
exclusief consumpties. U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom. Het eten wordt
ca. 18.00 uur geserveerd en duurt tot ca. 20.00 uur.
U kunt zich vanaf dinsdag 3 december 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.
Contributie 2020
Vergeet U niet de contributie voor 2020 te betalen ? Graag ontvangen wij uiterlijk
31 december 2019 een bedrag van € 25,00, € 20,00 of € 15,00 per persoon op onze
rekening, IBAN nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van
De Seniorenvereniging Zandvoort. In de omschrijving graag uw naam vermelden.
Laat u de contributie incasseren, dan hoeft u niets te doen, wij verzorgen uw incasso.
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
Mededeling over de cultuurreis 2020
Sinds 2013 organiseert DSVZ stedentrips en cultuurreizen.
Het begon allemaal in 2013 met 3 dagen Parijs, daarna volgde 4 dagen Berlijn beide
o.l.v. Wil Paap. Sinds 2015 zijn het langere reizen geworden o.a. naar Normandië, KentLonden, Bohemen-Praag, Lübeck-Kopenhagen-Malmö-Hamburg en als laatste 7 dagen
Salzburg-Wienerwald-Wenen-Passau. Ook in 2020 staat er een cultuurreis op de
planning, het streven is dat deze gaat plaatsvinden eind augustus/begin september.
Het is voor mij een uitdaging om i.s.m. EffeWeg weer een mooie reis samen te stellen.
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Het voornemen is om het aanbod c.q. inschrijving voor deze cultuurreis in de Nieuwsbrief
van februari 2020 te publiceren. Ik wens u allen gezellige feestdagen toe en tot volgend
jaar.
Frény Kirindongo
Cinema Nostalgie presenteert: JUDY
Op 7 januari 2020 opent Cinema Nostalgie vanaf 13.00
uur weer haar deuren voor JUDY.
Renée Zellweger is de legendarische Judy Garland in
de gelijknamige speelfilm Judy. Nadat haar carrière in
Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy
in 1968 af naar Londen voor een reeks uitverkochte
theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te
verdienen om een stabiel leven te kunnen creëren voor
haar kinderen die in Amerika zijn achtergebleven. Judy
leeft al sinds dat ze een kindster was op medicijnen en
drank. Er zijn mensen die van haar proberen te
profiteren wanneer zij in de war is en juist simpelweg
gelukkig wil zijn met haar gezin en haar eigen keuzes
wil maken. Ondersteund door de bekende liedjes,
waaronder
‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée op
indrukwekkende wijze de rol van deze grootsheid en
laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy Garland heeft
geleefd.
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.
Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van onze vereniging vindt plaats op donderdag 9 januari 2020
Tussen 14.30 en 16.00 uur in theater De Krocht.
U bent van harte welkom om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Tot dan !
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Uit eten januari 2020
Op woensdag 22 en donderdag 23 januari
gaan wij uit eten bij proeflokaal Bregje in
Bloemendaal aan Zee.
Bij proeflokaal Bregje kunt u à la carte
eten, dit betekent dat u het voor-, hoofden nagerecht zelf van de kaart kunt
kiezen. De kosten voor een à la carte
driegangen diner zijn € 14,50 per persoon
exclusief consumpties.
U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom, het eten zal per tafel vanaf ca. 18.00 uur
geserveerd worden. U dient zich wel vooraf aan te melden. Aanmelden kan vanaf
dinsdag 3 december bij Jopie van Heumen, 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
Heeft u geen vervoer naar proeflokaal Bregje wilt u dit dan bij uw aanmelding doorgeven.
Indien u de voicemail inspreekt laat dan een duidelijk bericht achter en spreek duidelijk
uw telefoonnummer in.
Bezoek Cruquius Museum op donderdag 23 januari 2020
Over het Cruquius Museum.
Verwonder je over de kracht van
19de-eeuwse stoomtechnieken en
de eeuwenlange strijd tegen het
water. Cruquius Museum vertelt het
verhaal over de droogmaking van
het Haarlemmermeer. Ieder bezoek
start met een film over de oerHollandse strijd tegen het water. In
het museum wordt aan de hand van
molens, maquettes, kaarten,
machinemodellen en andere
objecten uit de doeken gedaan hoe
de “Deltawerken van de 19e
eeuw” werden voorbereid en
uitgevoerd. Hoogtepunt van ieder bezoek vormt de demonstratie van de grootste
stoommachine ter wereld.
Na de renovatie van het museum in november en december 2019 gaan we op donderdag
23 januari 2020 dit museum gemaal bezoeken.
In de winter is het museum vanaf 13.00 uur open.
Entree kost € 9.00, 65+ € 6,50 en museum kaart gratis.
We vertrekken met bus 80 om 12.41 vanaf Albert Heijn.
13.01 aankomst Haarlem Tempeliersstraat daar overstappen.
13.06 vertrek met bus 340 richting Hoofddorp.
13.15 uitstappen halte Ringvaart Brug.
Dan 2 minuten lopen naar het museum aan de Cruquiusdijk 27. ( Dit zijn de vertrektijden
voor 2019) Gaat u mee, dan graag een berichtje 06 46 07 57 30 of per e-mail:
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Groeten,
Jan Wassenaar
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Nieuw in 2020 ! Warm eten in Wijksteunpunt De Blauwe Tram
Wilt u mee-eten in 2020 op dinsdagen tussen de middag om 12.00 uur in de
Blauwe Tram? Meldt u zich dan bij de balie van de Blauwe Tram
of 023 - 30 40 700 dan kunnen wij u op de hoogte stellen wanneer wij gaan
starten! Wilt u begeleiden als vrijwilliger bij de warme lunch? Meldt u zich dan
bij de vrijwilligerscoördinator van de Blauwe Tram: 06-33 80 32 79.
Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram
Koffie-in.
Elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur nodigt de geur van koffie en vers
gebakken koekjes dorpsgenoten uit om binnen te lopen bij de Koffie-In.
Even bijpraten, een kaartje leggen, oude bekenden ontmoeten of nieuwe kennissen
maken. De vrijwillige gastvrouwen heten u van harte welkom. Ook de heren zijn welkom!
Kosten: € 1,10 voor 2 kopjes koffie of thee met een versgebakken koekje.
Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord
De locomotief is er voor alle senioren!
Een plek waar u welkom bent, ook als de lichamelijke of geestelijke gezondheid u wat
beperkt. Met elkaar, vrijwilligers en deelnemers, organiseren we een gezellige, actieve
bijeenkomst in een veilige sfeer waarin u uzelf kunt zijn. Komt u een keer meedoen?
Uw mantelzorger of familielid is van harte welkom om met u mee te komen!
De eerste keer is gratis; daarna € 2,00 per deelnemer per keer.
Van 10:00 - 12:00 uur op dinsdag & van 13:30 - 15:30 uur op vrijdag. Aanmelden is niet
nodig, loop gewoon binnen en doe mee! Locatie: Wijksteunpunt De
Blauwe Tram
Jojo Moyes
De sterrengever
1937. Als het huwelijk van een vrouw vanaf het begin
inhoudsloos is, sluit ze zich aan bij de 'paardenbibliotheek' van Kentucky
waar ze te paard afgelegen huizen bezoekt met boeken. Zo leert ze ware
vriendschap en liefde kennen.
Een spannende historische roman. Met humor geschreven.
Claire Lombardo
De mooiste tijd van ons leven
Een Amerikaans gezin met vier dochters krijgt met veel narigheid te maken
maar doorstaat dat door de warmte en liefde die ze voor elkaar voelen. De
lezer volgt het gezin in de liefde, ouderschap, zussenbanden en het op eigen
benen leren staan.
Een zeer fraai geschreven familiegeschiedenis. Een mooi debuut van Claire
Lombardo en zeker een aanrader.
Natalie Fergie
De naaimachine
Een Singer-naaimachine wordt van generatie op generatie doorgegeven en
speelt steeds een bijzondere rol in het leven van degene in wiens bezit hij is.
Tot de machine uiteindelijk bij een restaurateur terecht komt. Nadat hij een
aantal notitieboekjes heeft gevonden in de naaimachine besluit hij het
verhaal van de afkomst te achterhalen.
Een boeiend en origineel verhaal.
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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