Nieuwsbrief
April 2022

Geachte leden,
Onze seniorenvereniging zit in een rollercoaster aan veranderingen en
aankondigingen van diverse (jubileum) gebeurtenissen.
De maatregelen v.w.b. de coronapandemie worden beëindigd, maar
voorzichtigheid is nog steeds noodzakelijk gezien de vele besmettingen in ons
dorp.
Direct na Pasen komt onze vereniging écht in beeld. In 10 abri’s komen
grote posters met 10 jaar De Seniorenvereniging Zandvoort, met de
aansporing: word nu lid voor slechts € 10,=.
En in dezelfde week, op donderdag 21 april de hele achterpagina met
onze advertentie in de Zandvoortse Courant, met onze aansporing
hang deze advertentie voor uw raam en maak kans op … Doet u mee ?
Het bestuur rekent op u !
De eerste uit eten sessies zijn achter de rug onder leiding van
John Lemmens. In onze volgende nieuwsbrief kunt u het verslag lezen.
Alle overige activiteiten kunnen en worden weer opgestart, zoals u
gewend bent zal alles in onze nieuwsbrief vermeld worden.
De enige activiteit die nog niet kan plaatsvinden is het zwemmen.
Dit is een “heet hangijzer” aan het worden, want de besprekingen met
CenterParcs verlopen zeer stroef.
De verkiezingsuitslag van 16 maart is niet in ons voordeel geëindigd want het
college zal er anders uit gaan zien. Dit zal veel veranderingen met zich
meebrengen. Laten wij er in ieder geval er het beste van hopen.
Wij doen voor u ons best. Ik hoop u te mogen begroeten op onze Algemene
Ledenvergadering op 26 april.
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 12.30 tot circa 16:00 uur in Zandvoort,
kosten € 2,= per keer.
Voor informatie: Ton van Waarde 06 44 74 06 53
Klaverjassen
Op maandag van 13:00 tot 16:30 uur. In de kantine van de
Jeu de Boulesvereniging, Thomsonstraat 3 te Zandvoort.
Voor informatie: Henny Paap, 023 571 32 76

Zwemmen is helaas in DSVZ verband nog niet mogeijk
Op maandag vanaf 10:00 uur in het zwembad van CenterParcs
Zandvoort.

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 mei 2022: maandag 25 april 2022.
De nieuwsbrief mei 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 6 en maandag 9 mei 2022.
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Dinsdag 12 april gezellige middag in Griekse sfeer
Op dinsdag 12 april organiseren wij een middag in Griekse sfeer in
theater De Krocht.
U wordt bij binnenkomst ontvangen met een kopje koffie of thee. Op
achtergrond zal er al Griekse muziek te horen zijn. U waant zich in een
restaurant om gezellig samen te komen met vrienden of familie.
Op de tafels staan er wat Griekse lekkernijen.
Na de koffie of thee en een welkomstwoord kunt u genieten van een kop tomatensoep, gevolgd door
een bordje Griekse gyros of Griekse kip met wat friet en als afsluiting krijgt u een een bakje
Griekse yoghurt met honing en walnoten, een echte Griekse lekkernij.
Tussen al deze lekkernijen door kunnen de
voetjes van de vloer. De Griekse dansgroep Morias
zal in Griekse kleding een aantal dansen uitvoeren,
misschien kunt u de Sirtaki nog leren !
De zaal van De Krocht gaat om 13.30 uur open, de start van deze middag is om 14.00 uur.
Komt u meegenieten ? U dient zich vooraf aan te melden.
Dit aanmelden kan tussen dinsdag 5 en vrijdag 8 april bij
Els Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05, zij is bereikbaar
tussen 09.00 en 11.00 uur. U kunt zich ook per e-mail
aanmelden; evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
De bijdrage voor deze middag is € 12,50 per persoon, na
aanmelding kunt u deze bijdrage overmaken op IBAN nummer
NL 60 INGB 000 74 63 963 ten name van
De Seniorenvereniging Zandvoort.
Bij uw aanmelding uw keuze voor gyros of kip vermelden.
Uw bijdrage dient uiterlijk maandag 11 april op onze rekening
te staan. Komt u ook ? Zestós !

Aanvullende informatie dagtocht 7 april
Vanaf woensdag 23 maart is het dragen van een mondkapje in OV en
touringcar niet meer verplicht. Ook is het niet meer nodig de QR-code te tonen.
Op 7 april is het dus toegestaan om tijdens de dagtocht “rondje Zeeland”
geen mondkapje te dragen.
Maar ........ als u het verstandig vindt wel een mondkapje te dragen
moet u dat vooral doen, u beschermt hiermee uzelf en anderen.
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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
tweedepenningmeester@seniorenverenigingzandvoort.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:
Donderdag 7 april
Dinsdag 12 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Donderdag 21 april
Dinsdag 26 april
Donderdag 5 mei
Vrijdag 13 mei

Dagtocht “Rondje Zeeland”
Middag in Griekse sfeer
Uit eten bij Fontanella
Muesumbezoek Dordrecht
Uit eten bij Fontanella
Algemene Ledenvergadering
Bevrijdingsbingo
Uit eten, buffet in De Krocht

Div vertrektijden
Aanvang 14.00 uur De Krocht
Inloop v.a. 17.15 uur
Vertrek bus 80 bij AH 08.56 uur
Inloop v.a. 17.15 uur
Aanvang 14.00 uur De Krocht
Aanvang 13.30 uur De Krocht
Inloop v.a. 17.00 uur

Zaterdag 14 mei
Dinsdag 17 mei

Uit eten, buffet in De Krocht
Dinercruise, extra dagtocht

Inloop v.a. 17.00 uur
Zie pagina 8

Vijfdaagse reis 23 t/m 27 mei
Cultuurreis 6 t/m 10
september

Willebadessen Duitsland

Diverse opstapplaatsen

La Douce France

Vertrek 6 september 08.00 uur

Nieuwe leden
De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen.
De heer F.L. Oosterbaan en de heer B. Schmidt.
Wij heten deze leden van harte welkom.
Els Kuijper, ledenadministrateur.
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Uit eten 20 en 21 april
Het was weer gezellig om na bijna twee jaar gezamenlijk uit eten te zijn geweest. 120 leden
hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nu eens een lunch mee te maken in plaats
van een diner. In de volgende nieuwsbrief komt er een uitgebreid verslag hoe de gasten het
ervaren hebben en of het voor herhaling vatbaar is.
Op woensdag 20 en donderdag 21 april gaan wij Italiaans eten
bij restaurant Fontanella in de Haltestraat op nummer 44. Er is
één handicap, het toilet is beneden. Hou daar dus rekening
mee. Bij het opgeven van deelname is het best toegestaan voor
meerdere personen op te geven, echter we staan niet toe dat u
als een vorst de tafel verdedigt als er iemand buiten uw groep
aan de tafel wil gaan zitten. Vaak worden mensen lid van onze
vereniging om andere mensen te leren kennen. Dan is het niet
leuk dat deze mensen dan aan een bijna lege tafel geweigerd
worden. Voor mij, maar zeker ook voor ons bestuur is dit
onacceptabel. U lost dit zelf op om dan met z’n allen tegelijk
aan te komen, maar bedenk dat er echt al leden het
lidmaatschap opgezegd hebben omdat ze “weggestuurd” werden.
Het keuzemenu voor 20 en 21 april;
Voorgerecht;
Hoofdgerecht;
Nagerecht;

Carpaccio van rundvlees of
Pizza met groenten
Panzerotti (verse gevulde pasta) of
Spezzatino (stoofpotje rundvlees in tomatensaus)
Een verrassing

De prijs voor dit drie gangen menu is € 17,50 per persoon exclusief consumpties.
U bent welkom vanaf 17.15 uur, het eten wordt om 18.00 uur geserveerd.
U kunt zich vanaf dinsdag 5 april tot en met vrijdag 15 april aanmelden bij John Lemmens op
telefoonnummer 06 23 78 52 83 of per e-mail; uiteten@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Vermeld bij uw aanmelding duidelijk uw keuze voor de gerechten en sluit af met het noemen
van uw gegevens en uw telefoonnummer. U krijgt een bevestiging telefonisch of per e-mail.
Met vriendelijke groet,
John Lemmens.
Nieuws uit het Juttershart
Ook in april bent u meer dan welkom bij Oppeppers Juttershart,
Burgemeester Nawijnlaan 102 A in Zandvoort.
Telefoonnummer 06 43 39 44 65.
Of het nu is voor een koffiemoment, een praatje met buurtgenoten, het bijwonen van een lezing
of het meedoen met een activiteit. Het kan allemaal.
Een paar activiteiten in april willen wij er uitlichten;
Op vrijdag 8 april komt Marieke weer samen met ons zingen, begeleidt met de piano.
Om 10.45 uur begint het, maar natuurlijk bent u al eerder welkom voor een lekker kopje koffie
! Maandag 11 april is Oppeppers Juttershart gesloten i.v.m. een studiedag.
Op donderdag 21 april komt Sylvia weer een workshop stoelyoga geven tussen
10.30 en 11.30 uur. Een moment van rust, gesprek en totale ontspanning …..
Wie vindt dat nu niet fijn ?
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Museumbezoek op donderdag 21 april aan het Dordrechts museum
In het licht van Cuyp.
Idyllische landschappen met ruiters en koeien in
nevelachtig zonlicht met schitterende
wolkenpartijen. Deze langverwachte
tentoonstelling over Dordrechts beroemdste
schilder is verlengd tot 8 mei zodat we nog de
kans krijgen de tentoonstelling te bezoeken.
De toegangsprijs is maar liefst € 22,50
Museumkaart € 7,50 bijbetalen, Vriendenloterij VIP kaart gratis, er mag één introducé gratis
mee. We vertrekken met bus 80 vanaf AH om 08.56. Aankomst Heemstede Aerdenhout om
09.07 We nemen de trein naar Dordrecht van 09.26 Aankomst Dordrecht om 10.36.
We regelen weer een gezellige koffietent en hebben dan de keuze 15 minuten lopen door Oud
Dordrecht of per Qbuzz bus naar Centrum Dordrecht (één halte) en vandaar is het 7 minuten
lopen naar het Museum. Het museum heeft een goed restaurant voor de lunch. Koffie en lunch
zal ik weer reserveren. Ga gezellig mee en geniet van deze schitterende tentoonstelling.
Weer het verzoek om u op te geven zo mogelijk per e-mail
penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl, of telefonisch 06 46 07 57 30.
Groeten, Jan Wassenaar
55+ Bevrijdingsbingo
Op 5 mei vieren wij de bevrijding van Nederland in 1945 en dat wij
sindsdien in vrijheid leven. Ook staan wij op deze dag stil bij de
waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
Op donderdag 5 mei bent u van harte welkom op de 55+
Bevrijdingsbingo. Een leuke middag met prachtige prijzen, lekkere
hapjes en een muzikale omlijsting. De 55+ Bevrijdingsbingo wordt
georganiseerd door Stichting Viering Nationale Feestdagen in
samenwerking met De Seniorenvereniging Zandvoort.
Een gratis toegangskaart (maximaal 2 per persoon) kunt u op 28 en 29 april tussen 09.00 en
11.00 uur telefonisch reserveren op 023 571 82 05. Er is een beperkt aantal kaarten
beschikbaar VOL = VOL. De toegangskaarten zijn alléén voor volwassenen; het is niet de
bedoeling dat u uw kinderen of kleinkinderen meeneemt naar deze middag.
Een team van enthousiaste vrijwilligers is weer leuke prijzen aan het inkopen en natuurlijk
ontbreekt een hapje en een drankje niet op deze middag. Wij hopen dat iedereen met een prijs
naar huis gaat.
De bingomiddag begint om 13.30 uur in theater De Krocht.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 5 mei.
De Belbus rijdt op deze middag gratis. U dient zich wel vooraf vóór 5 mei op
te geven voor de Belbus; dit kan aan de balie bij Pluspunt of telefonisch op
023 571 73 73. U moet er wel bij vermelden dat het om de bingomiddag in
De Krocht gaat.
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Aan alle leden van De Senioren Vereniging Zandvoort:
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van
De Senioren Vereniging Zandvoort op dinsdag 26 april 2022 in theater De Krocht te
Zandvoort. Aanvang 14.00 uur
12-

34-

5
6-

Agenda:
Opening en mededelingen door de voorzitter;
Notulen van de ledenvergadering van 26 oktober 2021;
Deze notulen kunt u vinden in de DSVZ-nieuwsbrief van december 2021 en januari 2022
en op onze website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/nieuwsbrief archief/december
2021 en januari 2022.
Ingekomen stukken;
Jaarverslag 2021;
a-Verslag van de secretaris (Zie de DSVZ-nieuwsbrief van februari 2022 en onze
website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/nieuwsbrief archief/);
b-Overzicht ledenbestand;
c-Activiteiten;
Financieel verslag, boekjaar 2021;
Mededeling kascommissie, boekjaar 2021;
PAUZE;

7-

89101112-

Bestuursverkiezing;
Secretaris Ton van Waarde is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
De leden hebben het recht zelf een kandidaat bestuurslid aan de ledenvergadering voor
te stellen. Opgaven daartoe dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de
ledenvergadering schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris. De kandidaatstelling
dient te zijn ondertekend door ten minste vijf leden, onder bijvoeging van een
bereidverklaring van de kandidaat.
Begroting De Senioren Vereniging Zandvoort, boekjaar 2022;
Verkiezing kascommissie boekjaar 2022;
Doelen 2022;
Rondvraag;
Sluiting.

De leden kunnen zelf voorstellen aan de ledenvergadering doen. Daartoe dient men deze
uiterlijk twee weken voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk in te dienen bij de
secretaris.
Voor zover nu bekend, zullen er geen maatregelen in verband met het beperken van de
verspreiding van corona nodig zijn. Hou wat dit betreft de publicaties van de overheid en het
RIVM wel goed in de gaten.
Door uw aanwezigheid geeft u blijk van uw betrokkenheid bij onze vereniging. Het bestuur zal
uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs stellen. Wij wensen u bij voorbaat een aangename en
nuttige vergadering toe.
Namens het bestuur van De Senioren Vereniging Zandvoort,
Ton van Waarde, secretaris
Staringstraat 1
2041 BH Zandvoort
Tel: 06-44740653
email: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl
website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Dinsdag 17 mei Holland Dinercruise (extra dagtocht)
Speciaal voor ons 10 jarig bestaan dit jaar organiseert het bestuur samen met BTR reizen op
dinsdag 17 mei een Holland Dinercruise. Een compleet verzorgde groepsdagtocht met luxe
touringcar en cruise met het partyschip Jacqueline.
Wij worden ’s morgens opgehaald op onze vaste
opstapplaatsen. Hierna reizen wij per luxe
touringcar naar het gezellige partyschip
Jacqueline dat deze dag aangemeerd ligt in
Rotterdam. U dient zelfstandig de bus en de boot
in en uit te kunnen stappen.
Na het inschepen rond 11.00 uur wordt u ontvangen met koffie of thee met heerlijk appelgebak.
Hierna gaan wij varen over de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel naar Gouda.
Vanuit Rotterdam passeren wij onder andere Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel,
Gouderak en Moordrecht voordat wij Gouda bereiken.
Terwijl u geniet van langzaam voorbij trekkende landschappen met
fraaie uiterwaarden nodigt de crew van partyschip Jacqueline u aan
het begin van de middag uit voor een heerlijk diner met o.a. een
heerlijke soep vooraf gevolgd door een Plate gerecht met rollade of
schnitzel met champignonsaus, friet, rauwkost en gemengde
groenten en een lekker ijsje met slagroom na dit heerlijke diner.
Alle drankjes zijn voor uw eigen rekening. N.B. Een vegetarisch diner
is mogelijk, u dient dit wel bij uw aanmelding door te geven.
Na een gezellige en ontspannen cruise krijgt u nog een kopje koffie
of thee met een lekkernij aangeboden. Wij varen tussen 11.00 uur
en 16.00 uur en zullen in Gouda weer van boord gaan.
Mocht er nog wat tijd over zijn dan kunt u een kort bezoekje aan de
mooie stad Gouda maken. De touringcar zal ons hierna weer terug
naar Zandvoort brengen waar wij rond 18.30 uur weer thuis hopen te
zijn.
In verband met ons 10-jarig bestaan kunnen wij deze Dinercruise aanbieden voor € 55,= per
persoon (normale prijs is € 62,50) inclusief vervoer per luxe touringcar, koffie / thee met
appelgebak bij aankomst, een drie gangen diner en ter afsluiting koffie / thee met een lekkernij.
Het bedrag dient uiterlijk 22 april in ons bezit te zijn. Dit bedrag kunt u na bevestiging van uw
aanmelding overmaken op IBAN nummer NL 60 INGB 0007 463 963 ten name van
De Seniorenvereniging Zandvoort.
Let op dit is niet het gebruikelijke rekeningnummer voor de dagtochten !
Annuleren kan tot 22 april, daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd.
U kunt zich aanmelden op woensdag 13 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Bij opgave uw naam vermelden, uw telefoonnummer en ook het
telefoonnummer van de achterblijvers en uw opstapkeuze.
Tevens dient u uw voorkeur voor rollade of schnitzel door te geven.
Telefonisch kan dit bij de familie Kuijper 023 571 82 05 of
per e-mail; evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Ophaalroute dinsdag 17 mei;
HIK
Station NS
Shell

08.30 uur
08.40 uur
08.55 uur

Agatha kerk
Vomar
Bodaan
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Uit eten 13 en 14 mei
We zijn net weer begonnen en er komt al een eind aan dit seizoen uit eten.
Voor de corona periode was het traditie dat Theo Smit en zijn mensen in De Krocht een heerlijk
buffet verzorgen. En tradities zijn er om in ere te houden dus organiseren wij nu het weer mag
een buffet in De Krocht.
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei bent u van harte welkom. Vanwege het succes in alle
voorgaande jaren is er besloten het buffet op twee avonden te organiseren. Per avond kunnen
er maximaal 60 personen deelnemen aan het buffet. Vol = echt vol.
Waar:
Wanneer:
Menu:
Prijs:
Tijd:

Theater De Krocht
Grote Krocht 41
2042 LV Zandvoort
vrijdag 13 en zaterdag 14 mei
koud buffet voorafgaand door een heerlijke soep
€ 17,50 per persoon exclusief consumpties
U bent vanaf 17.00 uur welkom.
Het buffet zal om 18.00 uur aanvangen.

Bij binnenkomst gepast betalen !
U kunt zich vanaf maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei bij John Lemmens op
telefoonnummer 06 23 78 52 83 of per e-mail; uiteten@seniorenvereniging-zandvoort.nl
Vermeld duidelijk uw gegevens en uw telefoonnummer.
U krijgt een bevestiging telefonisch of per e-mail.

Nieuws uit het Pluspunt en De Blauwe Tram
Digitaal Spreekuur, Gratis
Om 10.00 uur een presentatie over opslaan in de Cloud. Vanaf ongeveer 10:30
uur kunt u individueel geholpen woorden met vragen over uw laptop, tablet of
smartphone. Neem uw eigen apparaat mee!
Dinsdag 5 april 10:00-12:00 uur. Locatie: Pluspunt.
Google Foto's , 2 lessen € 22,=
Al uw foto's en filmpjes opslaan bij Google Foto's. Eenvoudige bewerkingen uitvoeren met uw
foto's, een album maken en foto's delen met anderen. Het enige dat u nodig heeft is een Gmail
account. Dinsdag 12 en 19 april 10:00-12:00 uur.
Locatie: Pluspunt. Aanmelden via de website of 57 40 330.
Google Drive, Workshop € 10,=
Naast foto's kunt u ook andere bestanden opslaan in de Cloud van Google. U heeft een Gmail
account nodig en u moet ingelogd zijn met dat account. Mappen op uw laptop kunt u laten
synchroniseren, bijlagen in Gmail kunnen direct worden opgeslagen in Drive. Dinsdag 26 april
10:00-12:00 uur. Locatie: Pluspunt. Aanmelden via de website of 57 40 330.
Kom je ook eten?, Maandag & donderdag van 17:00 tot 19:00 uur
Een heerlijke maaltijd voor € 9,75 p.p. inclusief een drankje voor en koffie na de maaltijd. Met
Zandvoortpas zijn de kosten € 8,=
Reserveren is noodzakelijk en kan tot de woensdag of vrijdag ervoor tot 16:00 uur via de balie
van Pluspunt 57 40 330.
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Effeweg biedt aan een 5-Daagse excursie-reis naar La Douce France
Dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 september 2022
Dag 1: Heenreis, vertrek om 8.00 uur vanaf NS Station, Stationsplein in Zandvoort.
Om 12.00 uur koffie of thee met gebak in Brugge (inclusief).
Brugge is een historische stad en werd in 2000 door UNESCO opgenomen op de
werelderfgoedlijst. Het middeleeuwse stratenpatroon en de fraaie grachten met de
monumentale gebouwen maken Brugge tot een unieke trekpleister.
We maken een kort vaartochtje door Brugge (inclusief).
Om 14.00 uur vertrekken we naar ons hotel in Rouen, verwachte aankomst 19.00 uur.
Dag 2: Bezoek aan Rouen, o.l.v. een gids lopen we de Jeane d'Arc route van ca 1 uur
(inclusief). De rest van de ochtend kunt u naar eigen inzicht besteden in deze
middeleeuwse stad met zijn gotische architectuur en vele musea.
In de middag maken we een tocht langs de Route du Cidre, een toeristische route in de
Pays d'Auge. Talrijke kastelen en landhuizen worden afgewisseld met velden met
appelbomen. We zullen een bezoek brengen aan één van de vele ciderproducenten,
vanzelfsprekend mag een proeverij dan niet ontbreken. (inclusief).
Dag 3: Na het ontbijt vertrekken we voor een tocht langs de Cote d'Albatre met zijn
schitterende kust gekenmerkt door de krijtrotsen. We brengen een bezoek aan de
badplaats Étretat. In de middag bezoeken we Palais Bénédictine in Fécamp hier kunt u
deze volgens een oud recept gebrouwen monnikenlikeur proeven (inclusief).
Dag 4: In de ochtend bezoeken we de tuinen van Monet in Giverny (inclusief).
Aansluitend rijden we naar Honfleur in het hart van Normandië in Calvados.
Bij de monding van de Seine heeft u het “mooie licht”, kunstenaars als Courbet, Monet
en Boudin zijn hierdoor geïnspireerd.
We maken een boottocht van 45 min. over de monding van de Seine in Honfleur
(inclusief).
Dag 5: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis naar Nederland maar brengen onderweg
eerst nog een bezoek aan Gent. De chauffeur zet u af in Gent zodat u deze sfeervolle
Vlaamse stad zelf kunt ontdekken. Het imposante Gravensteen is een voormalig
middeleeuws kasteel. Om 16.00 uur sluiten wij de reis af met een gezamenlijke warme
lunch in België (inclusief).
Na de lunch keren we huiswaarts en verwachten rond 21.00 uur in Zandvoort te zijn.
Hotel Le Pavillon de Rouen 3*
Het hotel ligt aan de rand van Rouen en biedt lichte en eenvoudige kamers die zowel
comfortabel als praktisch zijn. De kamers hebben een eigen badkamer en gratis wifi is
aanwezig. Het hotel beschikt over een bar, restaurant en buitenterras
Dit hotel heeft slechts 1 verdieping dus een lift is niet aanwezig, het meenemen van een rollator
is dan ook niet mogelijk.
Voor onze groep is in optie genomen:
12 x 2-persoonskamers en 12 x 1-persoonskamer.
REISSOM PER PERSOON:
30-34 deelnemers
35-39 deelnemers
40-44 deelnemers
45-49 deelnemers
1-persoons toeslag

€
€
€
€
€

456,=
430,=
410,=
397,=
75,=

Lees verder op de volgende pagina.
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Inbegrepen in deze reissom:
- Vervoer per Comfort Class Touringcar voorzien van airco, toilet, koffie- en thee-apparatuur en
een koelbox
- Vertrek vanaf uw eigen woonplaats
- 4 overnachtingen in een 2-persoonskamer in Hotel Le Paviljon de Rouen
- 4 maal ontbijtbuffet
- 4 maal dinerbuffet
- koffie met gebak op dag 1
- warme afscheidslunch op dag 5
- excursieprogramma zoals vermeld in het reisvoorstel
- begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider
- tol- en parkeergelden
- verzorgingskosten chauffeur
- vervoer ter plaatse, mits mogelijk binnen de rijtijdenwet
Niet inbegrepen:
Reserveringkosten € 15,= per boeking
SGR-bijdrage € 5,= per persoon
Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
Eventuele reis- en annuleringsverzekering (af te sluiten bij Effeweg)
Eventuele brandstoftoeslag (afhankelijk van de situatie 2 à 3 euro per dag)
Eventuele extra transfers ter plaatse, niet genoemde excursies en/of maaltijden
Overige persoonlijke reiskosten (dranken, minibar, fooi chauffeur)
Wilt u het leven als “god in Frankrijk” ervaren en bent u fit genoeg om het excursieprogramma
aan te kunnen en bent u niet afhankelijk van een rollator (wandelstok mag) dan kunt u zich
voor deze mooie reis aanmelden op:
Vrijdag 8 april van 10.00 tot 12.00 uur op e-mailadres:
cultuurreis@seniorenvereniging-zandvoort.nl, onder vermelding van al uw persoonsgegevens
die nodig zijn voor het opmaken van de factuur door Effeweg.
Naam, initialen, geb. datum, adres met postcode, alle telefoonnummers van
thuis/mobiel/achterblijvers, uw dieet en/of eetwensen i.v.m. allergie, heeft u een doorlopende
reisverzekering of wilt u die afsluiten bij Effeweg ?
Voor de 1-persoons kamer geeft u zich individueel op met uw eigen e-mailadres, dat is nodig
voor de verdere communicatie naar u toe.
Voor de 2-persoons kamer geeft de hoofdboeker u beiden op met alle hiervoor genoemde
gegevens.
Heeft u geen e-mailadres dan kunt u eventueel bellen naar mijn privénummer 023 537 12 49.
Alleen op 8 april van 10.00 tot 12.00 uur.
Met vriendelijke groeten Frény Kirindongo-van Eck
(organisatie cultuurreis DSVZ i.s.m. Effeweg/Bolderman)
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Iedereen mag het weten, iedereen moet het zien…
Wij de enige echte, De Seniorenvereniging Zandvoort, bestaan dit jaar 10 jaar.
Gelukkig kunnen we elkaar weer persoonlijk zien, spreken en samenkomen, maar laten wij
samen onze vereniging even heel duidelijk onder de aandacht van heel Zandvoort brengen.
Wij bestaan maar één keer 10 jaar, daarom éénmalig:
word nu lid voor slechts € 10,-

10 x het voorblad van onze nieuwsbrief dit jaar:

Een 10-tal ABRI’S in ons dorp in week 16 en 17:
(geplaatst van 18 april t/m 1 mei)
En de achterpagina van de Zandvoortse Courant in week 16:
(verschijnt 20 april)

Laten wij samen nu eens een mooi statement maken en hang deze
achterpagina van de Zandvoortse Courant van 20 april voor je raam.
Iedereen mag het weten, iedereen moet het zien…
Bovendien maakt het bestuur tot koningsdag een paar rondjes door het dorp, het kan zo maar
zijn dat wij bij je aanbellen als de poster hangt en een leuke attentie overhandigen,
immers wie jarig is trakteert…
Hoort zegt het voort:
Wij bestaan maar één keer 10 jaar, daarom éénmalig: word nu lid voor slechts € 10,=
www.seniorenvereniging-zandvoort.nl
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