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Nieuwsbrief  

September 2020 
 

 
 
 
 

                                                                     

                                                                         

 

Geachte leden,                                                              

 

Ik schrijf dit voorwoord terwijl ik op zondag op een bankje aan de Boulevard zit en 

uitkijk over het strand en onze mooie Noordzee. Het is inmiddels 12.00 uur en neem 

in ogenschouw, wat er zoal aan het veranderen is. Het is mij de afgelopen dagen 

opgevallen dat de mensen de hitte een beetje zat aan het worden zijn.   

Nu het weekend is verwachtte ik dat het weer bomvol zou worden, omdat de 

schoolvakanties bijna ten einde zijn en het weer zal gaan veranderen. Niets van dit al. 

Er is geen file en er is nog voldoende parkeergelegenheid. Ook zie ik geen groepjes 

jongeren. Wel zie ik de Zeevis Vereniging Zandvoort, zij zijn makreel aan het roken bij 

strandpaviljoen nummer 5, ik ga zo even dichterbij kijken. 

 

Dat velen het zat beginnen te worden is ook bij onze vereniging het geval.  

Door de coronamaatregelen is het nagenoeg onmogelijk iets te organiseren.  

Vooral de 1,5 meter maatregel nekt ons. Soms mogen wij geen gebruik maken van een 

accommodatie (zwembad) of is deze te klein (klaverjassen). 

Ik lees berichten dat de besmettingen in Zandvoort weer zijn toegenomen, 

voorzichtigheid troef dus.  

 

Toch zit het bestuur, evenals sommige vrijwilligers, niet stil en broedt op 

mogelijkheden. Over broeden gesproken, wij hebben een fantastische aanbieding 

voor onze leden op pagina 9, mede mogelijk gemaakt door de Ruusscher Stichting. 

De Italiaanse middag laten wij door gaan, hoe leest u op pagina 5 in deze nieuwsbrief.  

Het bestuur is aan het onderzoeken om invulling te geven aan diverse zaken, het is 

echter nog te vroeg om hierover iets te melden. 

Wij zijn in gesprek met Pluspunt om elkaar te ondersteunen waar mogelijk en willen wij 

in gesprek gaan met het Huis in de Duinen, Nieuw Unicum en gemeente Zandvoort 

over een eigen plek voor onze vereniging en onze activiteiten. 

 

U leest het, we zitten echt NIET stil ! 

 

Veel leesplezier, houdt u aan de maatregelen en blijf gezond. 

 

Uw voorzitter, 

Gerard Kuijper. 

 

 

Foto Sisi: Kennemerland fotografie 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen 

Op woensdag. Groep Frény vertrekt iedere woensdag om 10:00 uur 

vanaf de hoofdingang NS station. Groep Jan vertrekt iedere 

woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis aan de 

Zandvoortselaan.  

Voor informatie: Frény Kirindongo-van Eck 023 537 12 49 

 

 

Biljarten start weer op woensdag 2 september 2020 

Op woensdag van 13:00 tot circa 16:30 uur in het Pluspunt,  

Flemingstraat 55 te Zandvoort.  

Voor informatie: Ton van Waarde 06 44 74 06 53 

 

 

Klaverjassen zal tot nader order geen doorgang vinden 

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 zal tot nader order geen doorgang vinden 

Op maandag vanaf 10:00 uur in het zwembad van CenterParcs 

Zandvoort.   

Voor informatie: Jan Wassenaar 023 571 28 61 of 06 46 07 57 30 

 Nordic Walking start weer per 1 september 2020 

Op dinsdag om 11:45 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 07 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 63 10 of 06 83 92 10 46 

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 

 

De sluitingsdatum kopij nieuwsbrief oktober 2020: maandag 21 september 

De nieuwsbrief oktober 2020 wordt bezorgd tussen vrijdag 2 en maandag  

5 oktober 2020 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

Dinsdag 1 september Nordic Walking  Starttijd 11.45 uur AWD 

Woensdag 2 september Biljarten  Starttijd 13.00 uur Pluspunt 

Dinsdag 29 september Themamiddag Italië De Krocht, zie pagina 5 

Dinsdag 27 oktober  Algemene Ledenvergadering  Aanvang 14.00 uur De Krocht 

Vijfdaagse reis 21/25 juni ‘21 Willebadessen Duitsland Diverse opstapplaatsen 

Cultuurreis 15/21 aug ‘21 Excursiereis Tirol Nadere informatie volgt 

 

 

 

 

 

Nordic Walking 

 

Op dinsdag 1 september starten de lessen Nordic Walking 

weer in de AWD (Amsterdamse Waterleiding Duinen) 

onder leiding van Marike Kramer.  

Let op ! De eerste drie lessen zullen op 1, 8 en 15 

september starten om 11.45 uur, op dinsdag 22 

september starten wij weer op de normale tijd 11.15 uur. 

Omdat de Nordic Walking lessen een half jaar hebben 

stilgelegen zullen wij op 1 september na afloop gezellig 

samen wat gaan drinken in DUNE aan de duinrand 

(voorheen pannenkoekenhuis de Duinrand). 

 

Groeten, Jan Wassenaar.  

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Nog geen klaverjassen, zwemmen, uit eten, dagtochten, Cinema etc. 

 

Normaal gesproken staat de nieuwsbrief van september vol met activiteiten die weer gestart 

zullen worden. Het laatste half jaar is ons duidelijk geworden dat er heel veel is veranderd en 

(voorlopig ?) eigenlijk niets meer normaal is. Er is gemeten, 

getest, gesproken en veel, heel veel nagedacht.  

De activiteiten klaverjassen, zwemmen, uit eten, dagtochten 

en Cinema Nostalgie zullen voorlopig geen doorgang vinden.  

 

Om een paar voorbeelden te noemen waar wij mee te maken 

hebben; klaverjassen op 1,5 meter afstand van elkaar, dan 

heb je grote tafels nodig, de kaarten moeten ontsmet worden, 

moeten de deelnemers handschoenen aan ? mondkapjes  

voor ? Wij kunnen nog steeds niet terecht in het zwembad van 

CenterParcs. Thuis omkleden, zwemmen en dan ? Weer in de 

zwemkleding over straat ? uit eten; hoe gezellig het ook is, als 

je niet in één huis woont mag je niet binnen 1,5 meter van 

elkaar zitten. U mag het best weten, sommige bestuursleden 

hebben af en toe een slapeloze nacht van alle regels welke er 

nu gelden. Natuurlijk willen wij heel graag al onze activiteiten weer opstarten maar ………….. de 

gezondheid van een ieder is nu belangrijker. Ondertussen blijven wij in gesprek met diverse 

instanties en hopen dat er snel een vaccin gevonden is. Hou vol ! 

 

Bestuur DSVZ. 

 

 

Verrassing  

 

U heeft het al in de Zandvoortse Courant van 6 augustus 

jongstleden kunnen lezen, wij hebben een cheque ontvangen 

van Stichting Ruilwinkel van Sinkel Zandvoort. 

 

Ondanks dat de Ruilwinkel bijna twee maanden dicht is 

geweest hebben zij, mede door de succesvolle verkoop van 

katoenen mondkapjes, gemaakt door twee vrijwilligsters uit 

de winkel, deze donatie kunnen realiseren. 

 

Wij waren er even stil van toen wij het bericht ontvingen.  

 

Het is fijn te weten dat er in deze tijd aan ons gedacht is. 

 

Wij bedanken Stichting Ruilwinkel van Sinkel Zandvoort heel 

hartelijk voor deze donatie. 

 

Wij zullen een mooie bestemming voor dit bedrag vinden. 

 

Bestuur DSVZ. 

 

 

Biljarten 

 

Goed nieuws voor onze biljarters ! Met ingang van woensdag 2 september zal het biljarten weer 

gestart worden. De locatie is Pluspunt, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort.  

Wij starten om 13.00 uur. 

 

Ton van Waarde. 
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Themamiddag Italië 

 

Op dinsdagmiddag 29 september is de themamiddag Italië in De Krocht. 

 

Wij hebben natuurlijk te maken met de corona maatregelen.  

Door deze maatregelen zijn wij genoodzaakt de themamiddag in 

twee delen te houden. Het programma blijft zoveel mogelijk als 

gepland. U wordt ontvangen met koffie of thee met een Italiaanse 

lekkernij, na het welkomstwoord kunt u genieten van een 

Toscaanse tomatensoep, kipspies a la Venetia, een lekkere Piccolini, 

een overheerlijke pasta penne en als toetje echt Italiaans ijs. 

Natuurlijk ontbreekt de Italiaanse muziek niet. De eersten kunnen 

om 12.00 uur genieten van al het lekkers en de Italiaanse sfeer,  

de tweede groep kan om 15.00 uur genieten van deze middag.  

Er kunnen maximaal 2 personen aan één tafel. 

 

Alle leden die zich voor deze middag hebben aangemeld zullen 

tussen 31 augustus en 4 september door ons gebeld worden om te 

bespreken op welk tijdstip zij kunnen genieten van deze Italiaanse middag. Heeft u zich met 

meerdere personen aangemeld, spreek dan alvast met elkaar af welk tijdstip uw voorkeur heeft.  

 

Kom niet te vroeg, we beginnen stipt om 12.00 uur en 15.00 uur. Doordat er kleinere groepen 

zijn is er voor u voldoende ruimte en een zitplaats. Na afloop is er geen nazit (drankje drinken) 

mogelijk in De Krocht. Er wordt gezorgd dat alle tafels en stoelen op de juiste afstand van 

elkaar staan. Tafels en stoelen mogen niet verzet worden. Heeft u vragen stel deze dan op het 

moment dat wij u bellen. Wilt u zich nog aanmelden dan kan dit tot en met vrijdag 4 september 

telefonisch bij Marina Wassenaar op telefoonnummer 023 57 12 861 dagelijks met uitzondering 

van dinsdag tussen 09.30 en 11.30 uur. De bijdrage voor deze middag is € 10,= p.p.  

U kunt ook mailen naar: evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Benvenuto ! 

 

Excursiereis Tirol 

 

Goed nieuws over de uitgestelde excursie-reis naar Tirol 2020 met DSVZ 

i.s.m. Effeweg. De data, het excursieprogramma en de reissom voor deze reis zijn in overleg 

met hotel Krone en Effeweg opnieuw vastgelegd voor de reis in 2021 met enkele aanpassingen 

ten gunste. Ik wens u veel leesplezier ! 
 

  7-daagse excursiereis naar veelzijdig TIROL i.s.m. Effeweg  

  van zondag 15 augustus t/m zaterdag 21 augustus 2021. 

 

Dagprogramma: 

 

Dag 1: Heenreis, vertrek om 8.00 uur vanaf de Vomar in Zandvoort. 

  Onderweg koffie/thee met gebak, daarna vervolg reis naar overnachtingshotel in Zuid 

  Duitsland waar een diner klaar staat. 

 

Dag 2: De eerste excursiedag brengt ons naar Kufstein, de parel van Tirol. 

  O.l.v. een gids maken we een wandeling door dit vestingstadje, aansluitend rijden we    

           naar hotel Krone in Oberperfuss waar we 4 nachten verblijven. 

  Het hotel beschikt over een lift en wellness faciliteiten. www.krone-hotel.com 

 

Dag 3: In de ochtend gaan we naar Swarovski Kristalwelten in Wattens, een geheime wereld  

           vol wonderen rondom de edelsteen kristal. Daarna rijden we naar de hoofdstad van  

           Tirol, Innsbrück. Met een gids verkennen we de stad en zien o.a. het keizerlijk paleis  

           de Hofburg en het huis met het gouden dak.  

mailto:evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.krone-hotel.com/
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Dag 4: We gaan naar Rattenberg, het oudste en kleinste stadje van Tirol met een middeleeuws 

  karakter. De stad is bekend om zijn glasblazerskunst hetgeen u kunt aanschouwen in  

           de winkeltjes in de smalle verkeersvrije straatjes.  

  Daarna gaan we naar Jenbach en rijden met de stoomtrein naar Maurach waar we   

           overstappen op de boot voor een tochtje over de Achensee. 

 

Dag 5: We bezoeken de Krimmler watervallen in de Hohe Tauern, met een hoogte van 380  

           meter is dit de hoogste waterval van Europa. Rondom de watervallen zijn diverse     

           souvenirswinkeltjes en terrasjes. 

           In de middag rijden we via de Gerlospass langs het stuwmeer Durlassboden weer  

           terug. 

 

Dag 6: Via de Fernpass rijden we naar Duitsland. Direct over de grens bevindt zich één van de  

           beroemdste bezienswaardigheden: slot Neuschwanstein van Lodewijk de II, een kasteel  

           zoals je alleen in sprookjes ziet. 

  Hier vlakbij ligt het middeleeuwse stadje Füssen, de mooiste plaats van de Allgäu, in  

           een kronkel van de gifgroene rivier Lech. Füssen met kasteel, klooster, kerken en  

           steegjes is perfect bewaard gebleven. We rijden aansluitend door naar ons  

           overnachtingshotel. 

 

Dag 7: 9.00 uur terugreis naar Nederland met onderweg een warme afscheidslunch. 

  Verwachte terugkomst in Zandvoort rond 20.30 uur. 

 

De reissom voor deze 7-daagse is inclusief 2 gidsen en alle genoemde excursies en entrees. 

Inclusief vervoer per comfort class touringcar, koffie/thee met gebak op dag 1 en warme lunch 

op de laatste dag. 6 overnachtingen o.b.v. Half Pension (ontbijt + diner), toeristen belasting, 

verzorgingskosten chauffeur (tevens reisleider), tol- en parkeergelden. 

De reis is exclusief annulering- en reisverzekeringen, uitgaven van persoonlijke aard, niet 

genoemde entreegelden, reserveringskosten € 15,-- per adres en calamiteitenfonds € 2,50 per 

boeking. 

 

Uw reissom voor deze 7-daagse bus-excursie-reis naar veelzijdig Tirol: 

 

bij minimaal 30 personen   € 599,00 p.p. 

bij minimaal 35 personen   € 569,00 p.p. 

bij minimaal 40 personen  € 539,00 p.p. 

bij minimaal 45 personen  € 519,00 p.p. 

 

Toeslag 1-persoons kamer  € 125,-- p.p. 

 

Deze reis gaat door bij een minimale deelname van 30 personen. 

Deze reis is iets minder vermoeiend dan u van ons gewend bent omdat de excursie locaties 

binnen een straal van 100 km vanaf ons hotel in Oberperfuss liggen. 

U dient wel zelfstandig te kunnen wandelen zonder gebruik van een rollator (wandelstok mag). 

U heeft voor deze reis een geldig reisdocument nodig, let op............ 

een rijbewijs is geen geldig reisdocument. 

 

De leden die zich dit jaar al hebben opgegeven voor de Tirol-reis 2020 hoeven dit niet opnieuw 

te doen voor de Tirol-reis in 2021.  

Uw aanmelding is ook in 2021 geldig. 

Wilt u ook mee met deze  reis.............er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

 

Aanmelden bij Frény via de mail: cultuurreis@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Aanmelden bij Frény via de telefoon : 023 537 12 49 (niet na 18.00 uur) 

 

In het najaar wordt er een voorlichtingsmiddag in theater De Krocht gehouden over de 

cultuurreis naar Tirol. In onze volgende nieuwsbrief leest u meer over deze middag.  

mailto:cultuurreis@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Zandvoorts Museum  
 

Op zaterdag 5 september kunt u deelnemen aan de wandeling door Oud Zandvoort onder 

leiding van Freek Veldwisch. Deze wandeling start om 14.00 uur en duurt tot ca. 15.30 uur. 

U dient zich vooraf aan te melden bij het Zandvoorts Museum. 

 

Op vrijdag 11 september start de nieuwe tentoonstelling “Groeten uit Zandvoort”.  

Deze tentoonstelling kunt u tot en met 25 oktober bezoeken. 

Nostalgische ansichtkaarten laten het leven zien van rond 1910. Plaatjes van spelende kinderen 

en pootje badende mensen. Badkoetsjes, ezeltje rijden en zandkastelen bouwen, een soort 

vakantiegevoel. Het is een mooie gelegenheid om uit te pakken met de mooie beelden en 

objecten die het fijne vakantiegevoel in Zandvoort weergeven. Een fraaie reddingsboei met de 

letters “Groeten uit Zandvoort”, een rieten strandstoel en dames in witte zomerjurkjes. In de 

vitrines zijn souvenirs te vinden, een beschilderde schelp, fascinerende leporello kaarten.  

Op de kartonnen ansichtkaart een klein vakje. Als je dat vakje opent zie je een zigzag 

opgevouwen serie van historische beelden uit Zandvoort. Een aanrader. 

 

Iedere woensdag kunt u deelnemen aan de bunkerwandeling in de Amsterdamse Waterleiding 

duinen, iedere donderdag vind hier de historie- en natuurwandeling plaats. Ook voor deze 

wandelingen dient u zich vooraf aan te melden. 

 

Zandvoorts Museum 

Swaluëstraat 1 2042 KA Zandvoort 

Tel. 023 205 09 72 / 06 48 17 75 91 

E-mail: info@zandvoortsmuseum.nl 

Website: www.zandvoortsmuseum.nl 

Volwassenen: € 4,00, Museumkaart: gratis, Zandvoortpas: € 2,00. 
 

Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

De Belbus rijdt ook de middagen weer!  

We mogen meerdere mensen tegelijk vervoeren. Het dragen van een 

mondkapje is verplicht maar elk soort voldoet. De chauffeur kan helaas 

nog niet helpen met in- en uitstappen.  

De kosten per enkele reis zijn € 1,-. Aanmelden kan via de Plusdienst  

023 571 73 73. 
            
Digitaal Spreekuur, in aangepaste vorm vanaf september 
Elke eerste dinsdag van de maand, deelname is gratis maar vooraf 

aanmelden is noodzakelijk en kan via de balie van Pluspunt: 023 574 03 

30 of receptie@pluspuntzandvoort.nl 
Indien nodig zijn er 2 sessies: 10:00 - 11:00 uur en 11:15 – 12:15 uur. 
Elke deelnemer gebruikt alleen eigen apparatuur en geeft die niet aan anderen in handen. 
Locatie: Pluspunt Zandvoort, Zandvoort Noord 
  
Samen DOEN in de Blauwe Tram! 

Elke woensdagmiddag van 13:00 tot 15:30 uur kunt u deelnemen SAMEN DOEN. 

Deze gezellige middag kunt u kiezen uit diverse creatieve activiteiten. Er is een kast vol 

materiaal dus u kunt maken wat u wilt. 

Heeft u een leuke hobby of een goed idee voor een activiteit? 

Kom langs en deel het met ons, dan kunnen we er samen mee aan de slag. 

Bent u een amateur Picasso? 

Kom dan zéker eens langs: teken- en schildermateriaal is ook aanwezig! 

U hoeft zich niet van tevoren op te geven: loop gewoon binnen en doe mee, de koffie staat 

klaar! 

De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en gratis! Daarna betaalt u € 3,50 per keer. 
Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram, Zandvoort Centrum. 

http://www.zandvoortsmuseum.nl/
mailto:receptie@pluspuntzandvoort.nl
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Bibliotheek Zandvoort 

 

 

 

 

Natasha Solomons 

De Goldbaum dynastie 

Wenen, begin 20ste eeuw. Als de tegendraadse Greta wordt uitgehuwelijkt 

aan haar verre neef Albert en naar Engeland verhuist, is ze ongelukkig, 

maar een eigen tuin zorgt voor een ommekeer. Dan breekt de Eerste 

Wereldoorlog uit en moet ze kiezen tussen haar oude en nieuwe leven. 

Een prachtig geschreven familiegeschiedenis gebaseerd op de familie 

Rothschild. 

 

 

 

 

 

Graham Moore 

De laatste stem 

Een advocate die als jurylid een belangrijke rol speelde in een oude 

spraakmakende rechtszaak wordt nu zelf beschuldigd van moord. Terwijl 

ook de oude zaak weer heropend wordt vertellen alle juryleden van toen 

hun verhaal. Kan de advocate haar onschuld bewijzen?  

Voor diegenen die van rechtbankthrillers houden zeker een must. Het boek 

vraagt erom verfilmd te worden. 

 

 

 

 

 

 

Sally Thorne 

99 procent van mij 

Fotografe Darcy Barrett voelt zich sterk aangetrokken tot de beste vriend 

van haar tweelingbroer maar helaas is hij verloofd. Als ze hem jaren later 

weer tegenkomt als hij het huisje van haar oma komt opknappen en weer 

single blijkt te zijn ziet ze haar kans schoon. Ze helpt hem met klussen en 

hoopt op die manier zijn volle aandacht te krijgen. 

Een heerlijk boek voor een paar ontspannen uurtjes. 

 

 

 

 

 

Gratis bibliotheekpas met uw ZandvoortPas 

 

Heeft u een ZandvoortPas en wilt u lid worden van de Bibliotheek Zandvoort?  

Dan is het basisabonnement van de Bibliotheek gratis. Op vertoon van uw ZandvoortPas en 

uw geldig identiteitsbewijs kunt u bij alle vestigingen van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 

lid worden, behalve bij de Bibliotheek op het station. Een comfortabonnement kost € 14,-  

per jaar. U betaalt bij beide abonnementsvormen eenmalig € 2,50 administratiekosten. 
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Aanbieding vanaf 2 september exclusief voor leden van  

De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

Onze vereniging heeft een gift ontvangen van de Ruusscher Stichting. Door deze gift hebben wij 

een hele mooie exclusieve aanbieding alléén voor leden van onze vereniging.  

 

Het nieuwe HDMZ museum, Louis Davidsstraat 19 in Zandvoort, is op 1 maart 2020 geopend.  

Het Hans Davids Museum Zandvoort heeft als doel om samen met alle culturele instellingen 

Zandvoort op een hoger plan te tillen. Vanuit de speciaal gebouwde ronde zaal in het nieuwe 

HDMZ museum in het centrum van Zandvoort ziet u de eerste vissers ter zee gaan en bekijkt  

u Keizerin Sisi in Zandvoort.  

De 12 minuten durende film, “Panorama Zandvoort” toont ook Zandvoort in de oorlog en tot 

slot ziet u de racewagens over het circuit bulderen. Deze film heeft onlangs een zilveren prijs  

in de wacht gesleept tijdens het US International Film & Video Award Winners-festival. 

U kunt de film komen bekijken in combinatie met één van de vier smakelijke arrangementen. 

 

Lunchbuffet “Bunkeren” aanvang 12.00 uur        normale prijs € 17,50 p.p. 

1 x koffie of thee, koude en warme gerechten, vers afgebakken brood, 

diverse soorten luxe vleeswaren, vers fruit, rauwkost en eiergerechten   voor €  5,00 p.p. 

 

Wijnproeverij “Sisi” aanvang 14.00 uur                                   normale prijs € 17,50 p.p. 

Proeverij van 3 wijnen met een kaasplankje van de Kaashoek                       voor € 5,00 p.p. 

 

Bierproeverij “Grand Prix”  aanvang 14.00 uur                         normale prijs € 17,50 p.p. 

Proeverij van 3 speciaal bieren met een borrelplank van Slagerij de Halte       voor € 5,00 p.p.  

 

Koffie “Panorama”                                                                     normale prijs € 8,50 p.p. 

Koffie of thee met appelgebak van de beste appels met bakkersroom in 

de vulling, spijs in de korst en een toef slagroom                                             voor 2,50 p.p. 

 

Het museum en Museumcafé Naast 19 zijn vanaf 2 september 2020 geopend. 

 

Alle arrangementen zijn te boeken op woensdag tot en met zondag inclusief de historische film. 

Let op ! U dient zich vooraf aan te melden bij voorzitter Gerard Kuijper. Na aanmelding 

ontvangt u een bevestigingsbrief waarin de met u afgesproken datum en tijd staat. Op de door 

u gekozen dag en tijd neemt u deze brief mee naar het HDMZ museum, na overhandiging van 

deze brief aan het HDMZ museum en uw betaling kunt u genieten van de film en uw gekozen 

arrangement. Er kunnen maximaal 20 personen per dag gebruik maken van deze aanbieding. 

U kunt vanaf 31 augustus contact opnemen met Gerard Kuijper, telefonisch op 023 571 82 05 

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur of per e-mail: 

voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Vraag niet hoe het kan, maar geniet er van ! 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Meer dan zestig vrijwilligers staan garant voor een gevarieerd aanbod 

 

voor ruim 700 leden met activiteiten, zoals: 

 

 

zwemmen                                                        museumbezoeken 

 

uit eten                                                                     klaverjassen 

 

wandelen                                                                        biljarten 

 

leeskring                                                               nordic walking 

 

modeshows                                                    meerdaagse reizen 

 

bus-dagtochten                                                                  fietsen 

 

bingo                                                                             lief & leed 

 

stadswandelingen                                              cinema nostalgie 

 

thema middagen                      &          informatie bijeenkomsten 

 

Bezoek voor meer informatie onze website www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Aanmeldingen bij onze ledenadministrateur Els Kuijper, tel: 571 82 05 (ma/vrij 9-11 uur) 

 

of per mail: ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

lidmaatschap naar draagkracht (keuzemenu): €25,= €20,= of €15,= p.p. per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “achter de geraniums zitten kan altijd nog”…… 
________________________________________________________________ 

 

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

