Nieuwsbrief
November 2021

Beste leden,
Mijn voorwoord is tweeledig. De eerste is een negatieve berichtgeving en de tweede
gelukkig een positieve. Ten eerste berichten de media dat het aantal corona
besmettingen weer fors toeneemt. Wij zijn er dus nog lang niet vanaf.
Dit betekent dus dat wij bij alles nog zeer voorzichtig dienen te zijn.
Wij moeten de nodige maatregelen in acht nemen, zoals het controleren van de
QR code of het vaccinatiebewijs bij onze activiteiten.
Ik hoop dat u zoveel mogelijk uw bewijs toont.
Er is ook positief nieuws. Het Oktoberfest was een groot succes, de aanwezigen en ik
hebben volop genoten. Ook positief is dat de verhuizing van onze spullen naar het
voormalig Rode Kruis gebouw is voltooid. We hebben dus weer onze eigen (opslag)
ruimte.
In deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen van de dagtocht naar Giethoorn op
23 september jongstleden. Er is te lezen waar de kerst dagtocht naartoe gaat en
U kunt zich aanmelden voor de vijf daagse vakantie naar Willebadessen in Duitsland.
Ook kunt u lezen dat wij weer een modeshow gaan houden. In een vergelijkbare
vorm maar met een nieuw bedrijf. Op pagina 6 kunt u hier alles over lezen.
En nog veel meer.
Onthoud het positieve en probeer zoveel mogelijk gezond te blijven.
Uw voorzitter,
Gerard Kuijper
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten
Wandelen
Op woensdag en zondag o.l.v. Jan Kreijger om 10.00 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
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 december 2021 en januari 2022: maandag
15 november. De nieuwsbrief december 2021 en januari 2022 wordt bezorgd
tussen vrijdag 26 en maandag 29 november 2021
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Oktoberfest 2.0
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober was het enige echte DSVZ
Oktoberfest in De Krocht. Wat hebben de aanwezige leden
genoten. De organisatoren en onze zanger Marcel Kramer waren
gekleed in gepaste kledij, de heren in Lederhose en de dames in
een heuse Dirndl jurk. Zelfs enkele leden kwamen vrolijk
uitgedost naar het Oktoberfest.
Ontvangst met koffie of thee en Apfelstrüdel,
daarna een broodje met Bratwürst en zuurkool,
een kipdrumstick met aardappelsalade en tot slot
een advocaatje met slagroom.
Voor de inwendige mens werd goed gezorgd.
Vrijdag 1 oktober was het iets rustiger dan
zaterdag 2 oktober. Zanger Marcel Kramer had
ruim een jaar niet op kunnen treden maar zorgde
er al snel voor dat de aanwezige leden met de
voetjes de vloer op gingen.
Zelfs de polonaise ontbrak niet. De Krocht was mooi versierd in Beierse sfeer.
Vlaggen, tafelkleden en servetten,
alles had de juiste kleuren.
Het werd echt een Oktoberfest zoals een Oktoberfest
hoort te zijn.
Alles in het teken van de
Nationale Ouderendagen en
de week tegen de
eenzaamheid. Na anderhalf
jaar waarin niets kon of
mocht was dit Oktoberfest
iets waar de meeste
aanwezigen aan toe waren.
Wellicht volgend jaar weer ?
Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
Mevrouw A. van den Berg, mevrouw H. van Drunen,
mevrouw R. Flore, mevrouw E.M. Hali,
de heer A. van der Heide, mevrouw C. van den Heuvel,
mevrouw C. Hoekema, mevrouw J. Keur – Paap,
mevrouw D. ten Pierik, mevrouw W.F. van der Werff en
de heer G. de Wid.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
November cultuurmaand
November is de cultuurmaand Zandvoort. Er worden de hele maand diverse activiteiten
georganiseerd. Bijvoorbeeld op 7 november in de oude Brandweerkazerne in de Duinstraat.
Hier is schilderkunst, keramiek, fotografie en ruimtelijk werk te bewonderen.
Op 28 november is er een Arts & Crafts markt in de Protestantse kerk op het Kerkplein.
Een kleinschalige markt waar u unieke originele en handgemaakt producten kunt vinden.
Alle informatie is te vinden op www.cultuuragendazandvoort.nl
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Bestuur
Gerard Kuijper
Ferko van Ancum
Ton van Waarde
Jan Wassenaar
Marijke Petrovic
Els Kuijper
Vacature
Yvonne Janse

Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid /
2e penningmeester
Bestuurslid /
ledenadministratie
Algemeen bestuurslid
Bestuursassistent

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

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl

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:
Dinsdag 9 november
Donderdag 18 november
Donderdag 25 november
Donderdag 16 december
Vijfdaagse reis 23-27 mei ‘22

Bingo
Modeshow en kledingverkoop
Museumbezoek Den Haag
Dagtocht Hilvarenbeek
Willebadessen Duitsland

Aanvang 13.30 uur De Krocht
Aanvang 14.00 uur De Krocht
Vertrek bus 80 LDC 09.11 uur
Diverse opstapplaatsen v.a. 08.30
Diverse opstapplaatsen

Allerzielen
Op dinsdag 2 november a.s. is het Allerzielen. Allerzielen is het feest van alle zielen, de dag
waarop de gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op
2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Sinds 2 november 2020 zijn de onderstaande
leden ons ontvallen:
Mevrouw C.M. Allebes, de heer J.B. Kerkman,
mevrouw W.G. Booker – Rozegarde, de heer R.H Bijster,
mevrouw A.M. van der Meer – Tjakkes, mevrouw A.A. Westhoven – Weber,
mevrouw R.E.L. van Dijk – van Emmerick, Mevrouw W. Honderdos – Knook,
mevrouw H. Lavoo – Swart, de heer W. Stein, mevrouw C. Dees – Olivier,
de heer K. Reumann, mevrouw W. Sauveplanne – Waaning,
mevrouw J. Kerkman – de Vries, de heer N.A.J. Zonneveld,
de heer E.J.H. Hartkamp, mevrouw E. Sandbergen – van der Maas,
mevrouw M. Zeilstra, mevrouw J.T. Koning,
mevrouw I.M.H. Smouter – Straeter, de heer J.J.A. van Haastere,
mevrouw F.M. Paap – van der Mije, mevrouw L. van der Woude,
de heer D.H. Schoemaker en de heer H.F. Nieman.
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Komt u klaverjassen
Sinds 13 september wordt er op maandagmiddag weer geklaverjast in het gebouw
van de Jeu de Boulesvereniging aan de Thomsonstraat. Nieuwe klaverjassers zijn
van harte welkom. Voor het aanmelden en/of informatie kunt u contact opnemen
met Henny Paap op telefoonnummer 023 571 32 76.

EERSTE DAGTOCHT SINDS 2019 GROOT SUCCES !
Op 23 september vertrok onze vereniging met 50 deelnemers naar
Giethoorn. Bij elke opstaphalte was een lid van DSVZ aanwezig om
het corona vaccinatiebewijs vooraf te controleren. Dit alles verliep
voorspoedig en we reden ruim op tijd Zandvoort uit.
Er is gekozen voor Oskam Reizen om deze dagtocht uit te voeren,
iedereen was daar positief over. Een aardige en rustige chauffeur met de naam Ton, die
onderweg over de geschiedenis vertelde van alle leuke dorpjes die we tegen kwamen op de
route naar ons koffie-adres.
Om half 11 zaten wij dan ook te smullen van het heerlijke gebak wat geserveerd werd bij 2
kopjes koffie of thee. Het restaurant
Bremerbergsehoek in Biddinghuizen lag aan
een prachtig meer. Menigeen zag ik foto's
maken van deze mooie plek. De foto’s bij dit
verslag zijn gemaakt door Jan Hollander.
Na de koffie via een landelijke route naar
Giethoorn, bij Smits Paviljoen (ook aan het
water) genoten wij van een goed verzorgde
koffietafel met soep en kroket.
Om twee uur was het tijd om te gaan varen door dit pittoreske dorp, vanuit het restaurant over
het terras stapte je zo in de boot. Er lagen
drie overdekte punters voor ons gezelschap
klaar, het instappen was voor sommigen een
beetje wiebelig, maar alles ging goed en we
genoten met volle teugen van deze 90
minuten varen met onderweg een pauze bij
een edelstenen winkeltje. Een voordeel dat
er weinig toerisme was, het uitzicht werd nu
niet belemmerd door de vele bezoekers.
Na afloop werden wij nog getrakteerd door
DSVZ op een drankje ter afsluiting.
Gezelligheid alom en helaas was deze mooie dag alweer voorbij.
Tegen vijven vertrokken we richting Zandvoort, gelukkig zonder
files waren we spoedig weer thuis.
De volgende dagtocht is op donderdag 16 december 2021.
Of we dan nog aan een verplichte QR-code vastzitten ? wie zal het
zeggen, maar wees er op voorbereid dat dit eventueel nog nodig
zal zijn bij de horecalocaties die we dan bezoeken.
Frény Kirindongo
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Modeshow met kledingverkoop
Op donderdag 18 november bent u van harte welkom in De Krocht voor de modeshow met
aansluitend kledingverkoop. Helaas hebben Jorg en Nelly na 10 x samenwerking met DSVZ
aangegeven te stoppen met kledingverkoop op locatie. Tijdens de corona pandemie is deze
beslissing genomen, hetgeen wij betreuren maar wel respecteren.
Dit betekent niet dat er geen modeshow met kledingverkoop meer zal plaatsvinden.
Wij hebben contact met diverse Seniorenverenigingen en organisaties en via deze kanalen zijn
wij in contact gekomen met Van der Klooster Mode.
Er is recent een gesprek met een rondleiding geweest bij Van der Klooster Mode en dit heeft
geresulteerd in een eerste samenwerking op donderdag 18 november aanstaande.
Van der Klooster Modepresentaties is sinds 1978 gespecialiseerd in
het verzorgen van modeshows en verkopen van damesmode,
speciaal gericht op de doelgroep 55+.
Senioren van nu zijn modebewust en actief zo is te lezen op de
internet site. Aangepast aan de wens van de klant en in goed
overleg. Service en klantgerichtheid staan bij Van der Klooster
Mode hoog in het vaandel en dat maakt dat klanten graag bij
Van der Klooster Mode terugkomen. De ruime collecties en de
manier waarop zij de klanten behandelen is één van de
voornaamste redenen dat zij al op meer dan 800 locaties in
Nederland welkom zijn !
Een modeshow verzorgd door professionele
mannequins. Eigentijdse, vlotte mode voor
dames vanaf 55+.
Een gevarieerde collectie verkrijgbaar in de
maten 36/38 tot en met 52/54.
Van der Klooster Mode verleent service op
hoog niveau. Het bedrijf heeft een eigen
atelier met gediplomeerde coupeuses.
Er is keuze uit maar liefst drie collecties, die
onderling verschillen in prijsklasse.
Klantvriendelijke verkoopsters en persoonlijk advies omtrent kleuren en pasvorm.
Van der Klooster Mode heeft bekende merken zoals Rabe, Frankwalder, Betty Barclay, Erfo enz.
Zij hebben ook een voordelig eigen label Esmay, Exclusiv & Esmay Essentials.
Kortom voor ieder wat wils.
Tijdens de modeshow, tussen de 2e en 3e ronde zal er een kleine verloting plaatsvinden. Als u
zich vooraf aanmeld voor deze modeshow ontvangt u bij binnenkomst een gratis lot voor deze
verloting. Let op ! er is geen pauze. Na de modeshow start de
kledingverkoop. Het afrekenen kan contant of met uw pinpas.
Wanneer
Waar
Entree
Aanvang
Zaal open
Consumpties

:
:
:
:
:
:

donderdag 18 november
theater De Krocht
gratis, maar u dient zich wel vooraf aan te melden
14.00 uur
13.30 uur
contant betalen aan de bar (eigen rekening)

U kunt zich vanaf dinsdag 2 november tot en met woensdag 17 november aanmelden bij
Els Kuijper, dit kan telefonisch op 023 571 82 05 van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 11.00 uur of per e-mail evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Toon uw GGD vaccinatiebewijs op papier of corona QR code op uw smartphone bij binnenkomst.
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Museumbezoek Global Wardrobe - De wereldwijde modeconnectie
De modecollectie van Kunstmuseum Den Haag is opgezet
met een West-Europese focus. Maar wie in het depot de
kasten opent, ontdekt al snel hoeveel draden er zijn met
andere culturen wereldwijd. Handbeschilderde katoen uit
India, soepele Chinese zijde, fantasievolle batik uit
Indonesië of kleurrijke varianten op de Japanse kimono:
deze kledingstukken dragen de wereld in zich en vertellen
verhalen over inspiratie en verbondenheid. Mooie, maar ook
pijnlijke verhalen, want veel van deze textilia kwamen tot
stand in een periode van kolonisatie en ongelijke
machtsverhoudingen.
De actuele tentoonstelling Global Wardrobe – De
wereldwijde modeconnectie wordt gebracht in een tijd dat
het denken over mode als een wereldwijd fenomeen én
cultureel toe-eigenen in de modewereld volop in de
schijnwerpers staat.
Het Kunstmuseum nodigt de bezoeker uit om voorbij de
schoonheid te kijken, en de kleding te zien als onderdeel
van de wereldgeschiedenis die ze vertegenwoordigen.
Speciale aandacht gaat uit naar makers van nu die ontwerpen met een open blik op de wereld
en daarbij hun eigen culturele achtergrond op de voorgrond zetten.
Museumbezoek nu eens met een heel ander onderwerp.
Op donderdag 25 november willen wij het Haags Kunstmuseum (voormalig Haags
Gemeentemuseum) gaan bezoeken.
Om 09.11 vertrek met buslijn 80 vanaf Albert Heijn.
Aankomst Heemstede Aerdenhout om 09.21.
Vertrek met de Sprinter naar Den Haag Centraal om 09.29.
Aankomst Den Haag Centraal om 10.07 uur.
Dan gaan we bij ons bekende adresje koffie drinken met wat lekkers er bij.
Vervolgens hebben we de volgende verbindingen om bij het museum te komen:
bus 24 richting 'Kijkduin' uitstappen bij halte 'Kunstmuseum/Museon'.
tram 16 richting ' Statenkwartier', uitstappen bij halte 'Kunstmuseum/Museon'.
De toegangsprijs voor het museum is € 16,00.
Museumkaart en VriendenLoterij VIP kaart gratis.
Wilt u mee gaan naar deze aparte tentoonstelling met 160 paspoppen dan graag een berichtje
via de mail naar penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl of bel met
telefoonnummer 06 46 07 57 30. Vergeet niet uw QR code en een mondkapje mee te nemen.
Groeten, Jan Wassenaar
Rookmelders verplicht in iedere woning vanaf 1 juli 2022
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen.
Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor
bestaande bouw gelden. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook.
Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van levens.
Alle bouwlagen van een woning dienen te zijn voorzien van een rookmelder. Ook besloten
ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt moeten voorzien zijn van een rookmelder.
Wij raden u aan om een rookmelder met een levensduur van 10 jaar te nemen, dus niet een
rookmelder waarvan de batterij na een jaar vervangen moet worden. Ook zijn er slimme
rookmelders, deze geven ook een signaal aan een mobiele telefoon.
Handig als u niet thuis bent.
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Dagtocht 16 december naar Hilvarenbeek
Adembenemend mooie kerstsfeer,
kermis en kerststallen.
We worden om 11:30 uur verwelkomd in het
Museum Dansant met glühwein of een alcohol vrije
cocktail. Daarna kunnen we genieten van koffie of
thee met Brusselse wafel met slagroom gevolgd
door een korte presentatie in het danspaleis.
De lunch gebruiken we in het draaiorgelmuseum (broodje kroket, twee broodjes met heerlijk
beleg en afsluitend Kerstbrood met roomboter).
U kunt onbeperkt gebruik maken van koffie/thee/melk/karnemelk/jus of appelsap.
Na de lunch maakt u een kerststalroute zonder dat u naar buiten gaat, in het museum staan de
5 mooiste kerststallen uit de omgeving in miniatuur nagebouwd.
Hierna kunt u genieten van een show in het Kermismuseum anno 1920, de dames verwennen u
met poffertjes, popcorn en suikerspin. In de pauze krijgt u een wijntje/biertje of advocaat met
slagroom (alcohol-vrij is ook mogelijk).
Na de pauze bezoeken we de kermisattracties, wie weet wint iemand een met briljanten bezet
horloge. Hierna volgt de afronding met een superloterij en wie weet gaat u naar huis met een
superknuffel of één van de andere kerstprijzen.
Normaliter krijgt u van ons een attentie op de laatste dagtocht van het jaar, ditmaal
hebben wij gekozen om u een korting te geven op de Kerstdagtocht, u betaalt slechts
€ 40,= p.p.
U kunt zich opgeven voor deze dagtocht op donderdag 4
november van 9.00 tot 11.00 uur.
Bij uw aanmelding vermelden: naam, tel: nummer (ook het
nummer van de achterblijvers) en uw opstapkeuze ook van
e.v.t. de personen welke u opgeeft, zorg er voor dat er niet
dubbel wordt opgegeven. Annuleren, betalen en opgeven kan
tot en met maandag 29 november, daarna bent u het gehele
bedrag verschuldigd.
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 nummer 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 maandag 29 november op deze
rekening te staan (wij accepteren geen contante betalingen).
Telefonisch aanmelden bij Tilly: 023 571 62 65 e.v.t. antwoordapparaat duidelijk inspreken met
alle gegevens. Via de mail aanmelden bij Freny: dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
De VERTREKTIJDEN zijn als volgt:
8.30 uur HIK
8.35 uur Agatha kerk
8.45 uur Station
8.55 uur Vomar
9:00 uur Shell
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Bij de Bodaan (bushalte) halen we (indien nodig) de laatste gasten
op en 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 de 1ste bank rechts en links
achter de chauffeur niet worden bezet.
Belangrijk: op dit moment is een QR-code verplicht bij het
bezoeken van een horecalocatie, zorgt u ervoor dat u die bij u
heeft, dit wordt gecheckt bij het kermismuseum.
Wij houden ons aan de dan geldende corona maatregelen opgelegd
door de Rijksoverheid.
Zonder QR-code kunt u helaas niet mee, een
vaccinatiebewijs is voor de horeca niet meer voldoende.
Vragen over
de dagtocht of annuleringen dan altijd bij
Tilly of Freny niet de ledenadministratie
of secretariaat. Ook dient u in staat te
zijn zelfstandig in en uit de bus te
kunnen stappen.
Het kan zijn dat de Corona maatregelen
in de tussen tijd zijn veranderd.
Wij volgen de richtlijnen die door de
overheid worden gesteld.
WhatsApp fraude en Bankhelpdeskfraude
De wijkagent in Zandvoort heeft informatie gestuurd over WhatsApp fraude
en Bankhelpdeskfraude. Dit zijn vormen van oplichting die de afgelopen tijd
al veel slachtoffers heeft gemaakt, met name bij mensen boven de 50.
Voorkom dat u slachtoffer wordt !
WhatsApp fraude, u heeft er vast wel eens van gehoord. Een vriend of
familielid stuurt u via WhatsApp een bericht dat hij of zij dringend financiële
hulp nodig heeft. Hierbij gebruikt de oplichter zelfs foto’s van een bekende of van u.
Betaal nooit voordat u diegene die u een App stuurt hebt gebeld of persoonlijk hebt gesproken.
Bent u toch het slachtoffer van WhatsApp fraude geworden doe dan altijd aangifte bij de Politie
via 0900 88 44 of kijk op www.politie.nl, ook als u geen slachtoffer bent geworden maar u wel
via WhatsApp een bericht heeft ontvangen meld dit dan ook bij de Politie.
Bij Bankhelpdeskfraude belt een oplichter met een vervalst telefoonnummer. Door een truc lijkt
het in het scherm van uw telefoon alsof uw bank belt. Vervolgens vertelt de
nepbankmedewerker dat uw bankrekening gehackt is omdat er verdachte transacties te zien
zijn op uw rekening.
De oplichter zal er op aandringen om uw geld over te maken naar een “kluisrekening” of een
“veilige rekening”. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van
de oplichter zelf. De oplichter biedt aan u te helpen bij het overboeken.
Uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook niet als controlevraag. Uw bank zal u nooit vragen geld
over te maken naar een andere rekening, “kluisrekening” of “veilige rekening”. Zulke
rekeningen bestaan niet. Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen.
Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.
Komt een leidinggevende aan de lijn ? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.
Hang direct op, bel zelf uw bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan
de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt.
Ook als u slachtoffer bent geworden van Bankhelpdeskfraude doe dan altijd aangifte bij de
Politie via 0900 88 44 of kijk op www.politie.nl
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Vijf daagse reis naar Willebadessen in het prachtige Teutoburgerwoud
Maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2022
Lekker dicht bij huis en ingeklemd tussen Harz en Sauerland ligt het Weserbergland.
De rivier de Weser stroomt er al eeuwen doorheen en gaf bestaansrecht aan vele mooie
stadjes. Ook vindt u er vele natuurparken. Met name omdat de door deze omgeving slingerende
wegen relatief rustig zijn is dit gebied uitermate geschikt om een paar dagen lekker vakantie te
vieren. Tel daarbij op een heel gezellig hotel en u kunt genieten van een fijne vakantie.

Hotel Der Jägerhof ligt in Willebadessen, midden in een glooiend landschap. Het schattige stadje
Willebadessen ligt in het zuidelijke deel van het prachtige Teutoburgerwoud. Het hotel beschikt
over een restaurant, bar en bowlingbanen. De kamers in Hotel Der Jägerhof beschikken over
een telefoon, tv, wekservice, kluis en een badkamer met douche, toilet en föhn. Tijdens het
verblijf in Hotel Der Jägerhof kunt u alle kanten op. Zowel in het stadje als ook in de directe
omgeving is eeuwenoude kunst en cultuur te bewonderen. Een ideale uitvalsbasis om mooie
dagtochten te maken.
Op maandag 23 mei vertrekken wij per luxe touringcar met BTR Reizen naar Hotel Der Jägerhof
in Willebadessen. Onderweg stoppen wij voor de lunch. Hierna rijden wij door naar
Willebadessen. ’s Avonds gaan wij aan tafel voor een culinaire kennismaking middels een
heerlijk diner. De drankjes (geen gedestilleerd) zijn van 18.00 uur tot 22.00 uur gratis.
Dinsdag 24 mei bent u na het ontbijt vrij om zelf iets te ondernemen. Na de lunch in ons hotel
neemt de chauffeur u mee naar Bad Arolsen. Hier brengen wij een bezoek aan het fraaie
Residenzschloss Arolsen. Bad Arolsen speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het Huis
van Oranje en mag dus geenszins
ontbreken. In 1858 werd in Schloss
Arolsen namelijk een prinsesje
geboren, prinses Emma zu WaldeckPyrmont. Zonder dit prinsesje zou het
Oranjehuis al lang uitgestorven zijn.
In 1879 trouwde de toen 20-jarige
Emma met de 62-jarige Koning
Willem III. Op 31 augustus werd hun
enig kind geboren: Wilhelmina.
Emma zorgde ervoor dat de grondwet werd gewijzigd, zodat Wilhelmina in 1898 Koningin der
Nederlanden kon worden. Emma vergat haar geboorteplaats niet en bracht ook later nog
regelmatig een bezoek aan Schloss Arolsen.
’s Avonds is er weer een heerlijk diner. De drankjes zijn van 18.00 uur tot 22.00 uur gratis.
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Woensdag 25 mei maken wij een kleine dagtocht en
nemen een lunchpakket van het hotel mee.
Niet al te vroeg vertrekken wij voor een mooie tour
waarbij wij de mooiste plekjes van het
Teutoburgerwoud te zien krijgen. Wij bezoeken het
mooie vakwerkstadje Hannover Münden, fraai
gelegen aan de drie rivieren. De Weser, Fulda en de
Werra. Hannover Münden heeft een prachtig
middeleeuws centrum met vele typische
vakwerkhuizen. De vele winkels, café’s en restaurants nodigen u uit tot winkelen en genieten in
de middeleeuwse ambiance van vakwerkhuizen in de verkeersluwe oude binnenstad. Onze bus
stopt dicht bij het centrum. Na deze leuke stop in Hannover Münden waar u ook volop de
gelegenheid heeft om uw lunchpakket te nuttigen gaan wij weer via een mooie tour door het
Teutoburgerwoud terug naar ons hotel in Willebadessen.
’s Avonds in het hotel is er weer een heerlijk diner. Hierna kunt u gezamenlijk gezellig
midgetgolfen in de hoteltuin. De drankjes zijn weer gratis tussen 18.00 uur en 22.00 uur.
Donderdag 26 mei bent u na het ontbijt vrij om zelf
iets te ondernemen. Na de lunch gaan wij naar de
Diemelsee, verscholen tussen de bergen van het
Sauerland ligt de Diemelsee. Hier maken wij een
heerlijke boottocht over het meer. Na de boottocht
rijden wij met een toeristische route terug naar het
hotel. ’s Avonds is er een heerlijk diner. De drankjes
zijn weer gratis tussen 18.00 uur en 22.00 uur.
Vrijdag 27 mei nemen wij na het ontbijt afscheid van Hotel Der Jägerhof en rijden via een
mooie route naar de Möhnesee. Hier kunt u de meegenomen lunchpakketten nuttigen en
eventueel een wandeling maken over de gigantische Stuwmuur. ’s Middags rijden wij terug naar
Nederland, maar voordat wij in Zandvoort aankomen gaan wij eerst nog aan tafel voor een
heerlijk afscheidsdiner.
Het programma is onder voorbehoud, er kan iets in de dagindeling gewijzigd worden.
Hotelverzorging op basis van “All Inclusive” (logies, ontbijt, lunch/lunchpakket, diner en
drankjes (geen gedestilleerd) tussen 18.00 uur en 22.00 uur.
Tevens zal er een kegelavond en een gezellige avond verzorgd worden.
De prijs voor deze reis is bij minimaal 35 personen € 440,= per persoon.
Gaan er minimaal 40 personen mee dan wordt de prijs € 425,= per persoon.
De genoemde prijzen zijn op basis van een tweepersoonskamer, exclusief
een eventuele reis- en annuleringsverzekering.
Toeslag voor een éénpersoonskamer is € 70,= per persoon.
Let op ! er is een beperkt aantal van deze kamers.
Bijkomende administratiekosten € 7,50 per boeking.
De financiële afwikkeling zal door BTR Reizen verzorgd worden.
Rollators en wandelstokken zijn welkom, u moet wel zelfstandig de bus in en uit kunnen
stappen. Op dit moment bent u verplicht uw QR code bij u te hebben. Hou er rekening mee dat
het in mei nog steeds kan zijn dat u, zeker in Duitsland uw QR code moet kunnen tonen.
Deze reis gaat door als er op 10 december 2021 minimaal 35 aanmeldingen zijn !
U kunt zich vanaf woensdag 10 november aanmelden bij Gerard Kuijper op telefoonnummer
023 571 82 05 maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur of per e-mail:
voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Boekentips uit de bibliotheek
Mary Alice Monroe
Terug naar het strandhuis
Een vrouw keert, op verzoek van haar moeder die ze jaren niet heeft gezien, terug
naar het eiland waar ze is opgegroeid. Op het eiland ontfermt ze zich over de
bedreigde schildpadden en neemt weer contact op met mensen die ze uit het oog
verloren was. Het hernieuwde contact met haar moeder zet haar leven op zijn
kop. Heerlijk boek voor een paar uurtjes leesplezier.
Sarah Pearse
Het sanatorium
De Britse rechercheur Elin verblijft in een door sneeuwstormen van de
buitenwereld afgesloten luxehotel in de Zwitserse Alpen. Hier krijgt ze te maken
met moord en verdwijningen. De politie kan door de sneeuw niet bij het hotel
komen, zodat Elin er alleen voor staat. Een klassiek thema in een modern jasje
gestoken. Spannend en griezelig tot het einde. Een veelbelovend debuut.
Camilla Grebe
De schimmenjager
Een seriemoordenaar houdt generaties politievrouwen bezig. In 1944 wordt
politieagente Elsie Svenn naar een hevige ruzie gestuurd, waar ze vervolgens
wordt aangevallen en vermoord. Jaren later in 1974 onderzoekt de dochter van
Elsie, inmiddels rechercheur, een zaak waarbij een verkrachter vrouwen doodt en
aan de grond spijkert. Ze ontdekt een verband met de zaak waarbij haar moeder
omkwam. In 2019 is eindelijk een doorbraak wanneer bij de sloop van een pand
een lichaam wordt gevonden. Weer een heerlijk spannende thriller.
Nieuws van Pluspunt en De Blauwe Tram
We gaan weer starten!
Houd u er van om een kaartje te leggen? Of heeft u meer zin om uw creatieve
kant de vrije loop te laten? Sinds woensdag 13 oktober bent u wekelijks van
harte welkom om aan te sluiten bij het klaverjassen, schilderen en tekenen.
Enthousiast? Aanmelden kan via l.oudendijk@pluspuntzandvoort.nl of telefonisch
via 06 33 80 32 79.
Tijd: Inloop 12.45 - Start 13.00 tot 15.00 uur. Kosten: 2,50 / 3,50 euro incl.
materiaal en koffie/thee plus wat lekkers. Locatie: De Blauwe Tram
Depressiesteungroep
Eén op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een depressie. Het kan iedereen overkomen en
heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden
om een depressie de baas te worden. Een mooie stap is om lid te worden van een steungroep.
Een steungroep is beslist geen klaaggroep, de sfeer is altijd positief met humor en met respect
voor elkaars situatie.
De bijeenkomsten vinden iedere donderdag plaats van 19.30u - 21.00 uur in Pluspunt te
Zandvoort Noord. Vooraf aanmelden is niet nodig je bent welkom! Meer info: bel of mail naar
Rob, ervaringsdeskundige en groepsbegeleider: 06 53 39 03 28,
depressiezandvoort@gmail.com Je kunt altijd contact opnemen met Rob om te bespreken of
deelname aan de steungroep iets voor u is.
Alzheimer Trefpunt
8 november van 15.00 - 17.00 uur een gratis voorstelling: Muziek is balsem voor de ziel.
Muzikant Ronald weet als geen ander met zijn prachtige stem en gitaarspel iedereen te raken in
het hart. Het wordt een feestje. Locatie: Ontmoetingscentrum Zandstroom - Thorbeckstraat 13
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