
 1                                     Jaargang 9, nieuwsbrief 7 

 

 

 

 
 

  Nieuwsbrief  

  September 2021 
 

 

 

 

 

      

 

 

     Beste leden, 

 

     Wij gaan alweer richting de herfst. De zomer is voorbij gevlogen, mede door alle  

     sportwedstrijden. Wij gaan ons opmaken voor het evenement van het jaar, de   

     Formule 1. Ik kan niet wachten, ons dorp is dit weekend op sportgebied  

     wereldnieuws. De afgelopen weken zag je steeds meer dingen in en rond het dorp  

     veranderen, gele borden langs de wegen, vlaggen op alle rotondes, vrachtwagens,  

     campings etc. Ik ben echt benieuwd. 

 

     Ook wij pakken de spreekwoordelijke draad weer op. Op het zwemmen na gaan alle  

     (wekelijkse) activiteiten weer opstarten en er is zelfs een dagtocht gepland op  

     donderdag 23 september. We gaan deze keer op pad met een andere  

     busmaatschappij, helaas zonder onze vaste chauffeur Peter.  

 

     Op pagina 6 en 7 van deze nieuwsbrief pakken wij uit met ons eigen Oktoberfest  

     tijdens de Nationale Ouderendagen op 1 en 2 oktober, wij hebben u anderhalf jaar  

     moeten missen dus willen wij uitpakken met onze eerste grote bijeenkomst na zo  

     een lange tijd. 

 

     Het coronavirus is nog niet weg, we leren ermee leven. Zo heeft het bestuur  

     besloten u te vragen bij aanvang van o.a. onze evenementen, de dagtocht en de  

     Algemene Ledenvergadering uw QR code of vaccinatiebewijs te tonen. De uitleg  

     kunt u lezen op pagina 4 van deze nieuwsbrief. 

 

     Zelf ben ik de laatste weken aan het kwakkelen met mijn gezondheid, het is  

     mogelijk dat u de andere bestuursleden de komende tijd vaker zult zien dan ik.  

     Het gezegde luidt niet voor niets “ouderdom komt met gebreken”.  

     Ik hoop dat de oorzaak snel wordt gevonden. 

      

       

     Ik wens u veel leesplezier. 

 

     Uw voorzitter, 

     Gerard Kuijper 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen  

Op woensdag en zondag o.l.v. Jan Kreijger om 09.30 vanaf de 

hoofdingang bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan. 

De groep met een wat rustiger wandeltempo o.l.v. Jan Wassenaar 

vertrekt iedere woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis 

aan de Zandvoortselaan. Alle wandelingen duren ongeveer 1 uur. 

Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 

 

 

Biljarten  

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 start weer op maandag 13 september 

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 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 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 2021: maandag 20 september   

De nieuwsbrief oktober 2021 wordt bezorgd tussen vrijdag 1 en maandag 4 oktober 2021 

 

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

 

Op maandag 13 september 2021 start het klaverjasseizoen 

weer. In de kantine van de Jeu de Boulesvereniging aan de 

Thomsonstraat 3 in Zandvoort zal er na 18 maanden weer 

geklaverjast worden. In maart 2020 kwam er door de corona 

pandemie abrupt een eind aan het seizoen 2019 – 2020. 

Inmiddels zijn er veel versoepelingen en zijn de meeste leden 

gevaccineerd. Er wordt om 13.00 uur begonnen.  

De leden die met de auto komen moeten tot 1 oktober 

rekening houden met de tijdelijke parkeerregeling. Rondom de 

Thomsonstraat zijn er blauwe zones waar u met parkeerschijf  

2 uur of 4 uur kunt parkeren.  

 

Nordic Walking 

 

We beginnen weer met een nieuwe serie lessen vanaf dinsdag 7 september tot en met 21 december 

2021. We starten iedere dinsdag vanaf het Pannenkoeken restaurant aan de Zandvoortselaan 

aanvang 11.15 uur einde rond 12.15 uur . Marike Kramer geeft de lessen, de lichamelijke 

oefeningen en coördinatie trainingen 

inmiddels al ruim 12 jaar. 

Gemiddeld lopen we twee derde van de 

tijd en wordt één derde van het uur aan 

de oefeningen besteed. Behalve nuttig 

zijn de lessen erg gezellig en genieten 

we tevens van onze schitterende 

Amsterdamse Waterleiding duinen !  

De kosten bedragen € 3,50 per les. U 

krijgt tijdens deze serie lessen een 

rekening aangeboden. Probeer eens 

een les. Hieraan zijn geen kosten 

verbonden. Marike heeft verstelbare 

stokken te leen. 

Informatie tel. 06 46 07 57 30 of mail penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Jan Wassenaar 

 

Zwemmen ? 

 

Verlangt u ook zo om weer te zwemmen ? 

In het Aqua Mundo het zwembad van CenterParcs kan de groep Spaans weer 4 

dagen per week zwemmen van acht tot negen uur in de ochtend. 

Ook een groep van de Aqua-Fit is op dinsdag weer actief. 

Wij houden u op de hoogte als het voor de leden van De Seniorenvereniging 

Zandvoort weer mogelijk is om op maandag te zwemmen en onder welke 

voorwaarden. 

Informatie tel. 06 46 07 57 30 of mail penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Jan Wassenaar  

 

Biljarten 

 

Het nieuwe seizoen biljarten staat voor de deur. Er is plaats voor nieuwe 

deelnemers. Heeft u zin om op woensdagmiddag mee te biljarten, neem dan 

contact op met Ton van Waarde op telefoonnummer 06 44 74 06 53 of per 

mail secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:secretaris@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 

Marijke Petrovic Bestuurslid /  

2e penningmeester 

 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Mieke Kluitenburg  Algemeen bestuurslid liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 06 44 74 06 53 

 

De voorzitter en de ledenadministratie zijn bereikbaar op telefoonnummer 023 571 82 05 

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur. 

 

Agenda: 

 

Donderdag 23 september  Dagtocht Giethoorn Diverse opstapplaatsen 08.30 uur 

Vrijdag 1 oktober 
Nationale Ouderendagen 

Oktoberfest 
Aanvang 14.00 uur De Krocht 

Zaterdag 2 oktober  
Nationale Ouderendagen 

Oktoberfest 
Aanvang 14.00 uur De Krocht 

Dinsdag 26 oktober Algemene Ledenvergadering Aanvang 14.00 uur De Krocht 

 

 

QR code, vaccinatiebewijs etc. 

 

Het kabinet is van plan om op 20 september de 1,5 meter regel in de rest 

van de samenleving los te laten. Ook de meeste andere maatregelen 

vervallen dan waarschijnlijk. Zoals het thuiswerkadvies en de 

bezoekersnorm voor locaties en evenementen.  

Deze versoepelingen zijn wel onder voorbehoud van de epidemiologische 

situatie. Het kabinet zal het OMT om een nieuw advies vragen om te 

bepalen of deze versoepelingen door kunnen gaan. De vaccinatiegraad is 

daarbij van groot belang. In plaats van 1,5 meter afstand en andere 

maatregelen wordt het gebruik van coronatoegangsbewijzen voor publiek / 

bezoekers verplicht voor een aantal sectoren: Horeca, evenementen (zoals 

festivals), sportwedstrijden, de vertoning van kunst en cultuur. 

 

Het gebruik van coronatoegangsbewijzen wordt verplicht als er meer dan 75 

personen per locatie of evenement aanwezig zijn. Dit geldt binnen en 

buiten, met en zonder vaste zitplaats. 

 

Het bestuur van DSVZ heeft vooruitlopend op deze maatregel besloten u te vragen uw GGD 

vaccinatiebewijs op papier of de corona QR code op uw smartphone te tonen bij binnenkomst 

tijdens de evenementen in De Krocht en tijdens het instappen in de bus bij de dagtocht.   

Ook als er minder dan 75 personen aanwezig zijn. 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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DAGTOCHT NAAR GIETHOORN MET OSKAM REIZEN 

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021 

 

Giethoorn, ook wel het Hollandse Venetië genoemd is bekend om zijn 176 bruggen, waterwegen 

en punters (rondvaartboten). 

 

Vanaf Zandvoort rijden we eerst naar Biddinghuizen 

voor twee kopjes koffie/thee met (1x) gebak. Na het 

tweede kopje koffie/thee rijdt de chauffeur via een 

mooie route naar Giethoorn voor een koffietafel met 

kroket in een plaatselijk restaurant.  

Na de lunch vaart u met een punter anderhalf uur door 

Giethoorn met onderweg een stop bij een winkel annex 

museumpje. Na de rondvaart heeft u de mogelijkheid 

om in het restaurant een consumptie (voor eigen 

rekening) te gebruiken.   

 

De kennismakingsprijs voor deze dagtocht is € 47,50 per persoon incl. 2 koffie/thee, 1x gebak, 

koffietafel met kroket en rondvaart. 

 

U kunt zich opgeven voor deze dagtocht op woensdag 1 september en donderdag 2 

september tussen 9.00 en 11.00 uur.  

Bij uw aanmelding vermelden: uw naam, telefoon nummer (ook het nummer van de 

achterblijvers) en uw opstapkeuze. 

Indien u meerdere personen aanmeldt spreek dan vooraf met deze personen af wie de 

aanmelding zal doen, zo voorkomt u een dubbele opgave. 

 

Als u belt of mailt krijgt u meteen te horen of u mee kunt met deze dagtocht, kunt u mee 

gelieve dan meteen het bedrag over te maken op IBAN rekeningnummer  

NL34 ABNA 0414 6188 82 t.n.v. seniorenver zandvoort (de naam van de vereniging 

zonder hoofdletters en zonder punt weergeven) 

Uw betaling dient uiterlijk vrijdag 10 september op deze rekening te staan.  

(wij accepteren geen contante betalingen) 

Annuleren kan tot en met 13 september, indien u na deze datum annuleert dan bent u het 

gehele bedrag verschuldigd. 

 

Telefonisch aanmelden bij Tilly: 023 571 62 65, indien er een antwoordapparaat aan staat wilt u 

dan duidelijk al uw gegevens inspreken.  

Via de mail aanmelden bij Frény: dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

De VERTREK tijden zijn als volgt: 

8.30 uur HIK 

8.35 uur Agatha kerk 

8.45 uur Station  

8.55 uur Vomar 

 

Bij de Bodaan (bushalte) halen we indien nodig de laatste 

gasten op en hierna rijden we Zandvoort uit. 

Het dragen van een mondkapje in de touringcar is verplicht, het toilet mag gebruikt worden. 

Vanwege corona mag de gidsstoel en mogen de 1ste bank rechts en links achter de chauffeur 

niet worden bezet. 

 

Vragen over deze dagtocht of een annulering altijd bij Frény of Tilly, niet bij het bestuur ! 

 

Belangrijk; voor het instappen vragen wij u uw GGD vaccinatiebewijs op papier of de QR code 

op uw smartphone aan ons te tonen, heeft u deze niet dan moeten wij u teleurstellen. 

Tevens dient u in staat te zijn zelfstandig in en uit de bus en de boot te stappen. 
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Het Oktoberfest is een jaarlijks volksfeest in München. Het geldt als het grootste bierfestival ter 

wereld en wordt jaarlijks door meer dan vijf miljoen mensen bezocht. 

  

Het eerste Oktoberfest werd in 1810 gehouden ter ere van de bruiloft van prinses Theresia van 

Saksen Hildburghausen en kroonprins Lodewijk van Beieren. 

 

Veel mensen dragen traditionele klederdracht waaronder de bekende “lederhose” voor mannen 

en de “dirndl” voor vrouwen. Muziek komt van live spelende blaaskapellen  

 

Het grootste bier- en volksfeest ter wereld, van Duitsland tot China: het wordt overal 

georganiseerd. 

   

Het Oktoberfest draait niet alleen om bierdrinken: op het feest komen cultuur, drinken én eten 

samen. 

 

Traditioneel viert u de laatste jaren samen met uw Seniorenvereniging Zandvoort 

onze seniorendagen begin oktober in Theater De Krocht.  

Dat waren fijne dagen met mooie thema’s, o.a. Een tegen Eenzaamheid.  

Na onze traditionele High Tea’s en een jaar overslaan om de bekende redenen is het 

nu weer de hoogste tijd om samen te komen… 

 

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober organiseert De Senioren Vereniging Zandvoort in 

Theater De Krocht een Oktoberfest om nooit te vergeten. 

 

Kom erbij en schuif aan! Met een bijdrage van slechts € 10,- komt u op de gastenlijst, 

wees er snel bij om uw plaats te reserveren.  

 

Op beide dagen gaan de deuren van De Krocht om 13.00 uur open, en let op: 

De aanvang van het Oktoberfest is om 14.00 uur.  

Geen plaats en kaartverkoop aan de zaal. 

 

Toon uw GGD vaccinatiebewijs op papier of corona QR code op uw smartphone bij binnenkomst. 
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Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober, ook voor alle geïnteresseerde 50+ Zandvoortse 

inwoners een warm welkom, dus nu de mogelijkheid om uw familielid, buurman of 

buurvrouw met De Seniorenvereniging Zandvoort te laten kennismaken. Maar weet: 

VOL=VOL… 

 

 
 

Telefonisch reserveren vanaf woensdag 1  t/m vrijdag 24 september., 

  

Neem contact op met Els Kuijper, telefoonnummer 023 571 82 05,  

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur of  

mail naar evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Let op ! U kunt uzelf en een tweede persoon aanmelden, geen groepen. 

 

Doe daarna uw betaling, te voldoen op IBAN nummer NL 60 INGB 000 746 39 63 

 

t.n.v. Seniorenvereniging Zandvoort met vermelding naam/namen deelnemers en de 

gereserveerde dag: vrijdag 1 oktober of zaterdag 2 oktober.  

  

 

Helemaal leuk als u uw kleding aanpast aan het thema… 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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TIROL 2.0 

 

DSVZ Cultuurreis van 15 augustus t/m 21 augustus 2021 

 

Van uitstel komt géén afstel, wij vertrokken vanaf het NS station Zandvoort om tegen  

10.00 uur al aan de koffie met gebak een pauze te nemen. Een voorspoedige rit naar Enkering 

voor de eerste overnachting.  

Hotel Heckl, een bekend hotel, hier waren wij ook op weg naar Wenen. 

 

De 2e dag op weg naar Tirol, op naar Kufstein, met recht de parel van Tirol, de lieve gids liet 

ons alle mooie details zien tijdens de wandeling door Kufstein, daarna op weg naar Oberperfuss, 

waar wij bij Hotel Krone ons onderdak vonden voor de komende dagen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende dag werd in alle opzichten ‘schitterend’ met ons bezoek aan  

Swarovski Kristalwelten in Wattens. Een geweldige wereld vol wonderen met  

55 miljoen kristallen! Bling-Bling in optima forma, bijna te veel prikkels in licht kleur en 

geluid.  

Vervolgens naar Innsbruck, de stad aan de Inn, wederom met een gids, via de kortste weg 

langs de mooiste hoogtepunten van deze prachtige stad, met een rondrit en wandeling zagen 

wij de Hofburg, de Hofkerk, de Maria-Theresien-Strasse met Annazuil en afsluitend het huis met 

het gouden dak. Om daarna te genieten van het heerlijke terrasweer en de stad op eigen 

gelegenheid rond te gaan, zelf ben ik nog de Hofkirche / Schwartz-Mander-Kirche gaan 

bezoeken om de 28 grote bronzen beelden rond de tombe te bewonderen.  

De dag werd na het diner afgesloten met een gezellige kegelavond.            

 

De 4e dag begon met een mooie rit naar Rattenberg, klein en lieflijk. Glas in de ruimste zin, zij 

blazen, kleurrijk en slijpen prachtig het glaswerk, gepresenteerd in de talrijke winkels en 

galerieën. Het werd even een puzzel voor onze chauffeur Werner om de opstapplaats voor de 

boot te vinden in Pertisau. Heerlijk ontspannen op de boot en genieten van het uitzicht over de 

Achensee. Met een samenzang onder leiding van Olga sloten wij deze dag af… 
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Dag 5, een schitterende route was uitgestippeld naar de Hohe Tauern, om de Krimmler 

Watervallen te bezoeken. Wat een pracht en wat een geweld, van 380 meter hoogte stort het 

water in etappes naar beneden. Hier splitste de groep: de bikkels naar boven, een deel naar de 

aerosolen aan de voet van de waterval en de genieters al snel naar de terrassen. Voor wij naar 

de Gerlospass reden, passeerden wij nog de ravage ontstaan bij het noodweer deze zomer, een 

deel van de spoorbaan was weggeslagen en werd volop de schade hersteld. Voor velen van ons 

volgde het feest van herkenning, daar waar de wintersport werd doorgebracht: Gerlos en 

Mayrhofen, in Mayerhofen eigen tijd om te winkelen en vooral te ‘terrassen’. 

 

Op dag 6 verlieten wij Duitsland via de Fernpass op weg naar Allgäu met de rivier de Lech, waar 

wij in Füssen de middeleeuwse straatjes, pleinen en stegen bezochten.  

In Füssen beperkte ik mijn aankoop voor ons Oktoberfest tot een Beierse Windzak, straks in top 

bij De Krocht! Het slot Neuschwanstein was voor ons om nog niet duidelijke reden niet te 

bezoeken, maar met een boottocht over de Forggensee zagen wij het slot in de verte liggen. De 

reis werd voortgezet naar ons Hotel Jägerhaus in Langenau. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

De 7e en laatste dag van onze vakantie was een reisdag, alweer richting huis, in de middag 

onderbroken met, wat ons zo goed bevallen was, een warme lunch in Duitsland, geen 

afscheidsdiner vlak bij huis. Tijdens de lunch was er gelegenheid onze dank uit te spreken aan 

Werner, onze betrokken chauffeur van EffeWeg en natuurlijk onze enige echte Frény, die achter 

de schermen vorig jaar al was begonnen deze reis uit te stippelen met EffeWeg en om dit jaar 

voor vertrek alle puntjes op de i te zetten.  

Frény, onvermoeibaar en vol goede zorgen voor ons, danken wij samen Frény voor deze 

prachtige, gezellige en geslaagde reis. 

 

Ferko van Ancum 
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DE LUISTERLIJN HEEFT EEN NIEUW TELEFOON NUMMER 

 

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 je even dat steuntje in de rug. De hulp is 

vrijblijvend en anoniem. 

   

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. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 

1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige 

beroepskrachten. 

 

Record bellers naar Luisterlijn 

De Luisterlijn heeft in coronajaar 2020 een recordaantal gesprekken gevoerd.  

Via telefoon en chat voerden vrijwilligers ruim 357.000 gesprekken, zo’n 12% 

meer dan in 2019 en ruim 1400 berichtenuitwisselingen via de mail. Tijdens de eerste periode 

van de pandemie steeg het aantal oproepen met 20%, toen de lockdown voor bezorgdheid, 

eenzaamheid en somberheid zorgde. Gemiddeld waren er 883 gesprekken per dag bij de 

Luisterlijn. De Luisterlijn is bereikbaar via tel. 088-076000 of lokaal: 023-5471471 

   

 

 

 

Boekentips uit de bibliotheek 

 

 

 

Peter Römer 

Een meesterstuk 

Wanneer een studente onderzoek doet naar een 17e-eeuws schilderij, ontdekt zij 

dat er een geheim achter schuilgaat. Dertig jaar eerder vonden twee vrienden de 

dood nadat ze een ontdekking hadden gedaan over het schilderij. Ook de moord 

op een Amsterdamse kunsthandelaar lijkt met het kunstwerk te maken te 

hebben. Met het onderzoek van de studente is een spel in gang gezet dat 

niemand wil verliezen. Een knap geschreven thriller van eigen bodem. 

 

Mhairi McFarlane 

Was je maar van mij 

Als na achttien jaar de relatie van Laurie stukloopt heeft ze daar veel moeite 

mee. Zij en haar ex werken voor hetzelfde kantoor en daardoor ziet ze hem nog 

elke dag.  Als haar collega Jamie haar vraagt een valse relatie te beginnen, gaat 

ze direct op dit verzoek in. Jamie wil indruk maken op zijn bazen en Laurie wil 

haar ex jaloers maken. Het zal echter niet bij nep-liefde blijven. 

Een heerlijk romantische roman met veel humor. 

 

Anne West 

De kleine theetuin in de duinen 

De succesvolle samenwerking van twee nichtjes wordt verbroken door een man. 

Afzonderlijk vluchten ze naar Texel. Hier moeten ze ondanks hun bekoelde relatie 

samenwerken om de bakkerij van hun opa te redden. De nichtjes zullen de 

problemen met elkaar moeten oplossen om samen de bakkerij in ere te 

herstellen. Met warmte en humor geschreven. Deel 1 van een serie. 


