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   Nieuwsbrief  

   Augustus 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beste leden, 

 

 We zijn aanbeland in de maand augustus en we gaan richting ons 10 jarig  

 jubileum. Het ledenaantal gaat weer richting de 700 leden ! Heel mooi, ondanks  

 het feit dat er enkele leden ons de laatste weken zijn ontvallen.  

 Stiekem hoop ik dat wij in onze jubileumweek kunnen meedelen dat wij de 700  

 leden weer hebben gehaald. U helpt ons hier toch bij ? 

 Deze tweede helft van 2022 brengt u weer diverse evenementen en activiteiten. 

 Met z’n allen, die zich allemaal vrijwillig inzetten, zullen wij er een prachtige  

 periode van maken met als kers op de taart een naar ik hoop daverende  

 feestweek.  

 Houd alle activiteiten goed in de gaten want er staat iedere maand wel iets te  

 gebeuren.  

 

 In september na de Formule 1 starten wij weer met bijna alle activiteiten. 

 Over het zwemmen met toezicht kunnen wij nog steeds niets positiefs melden. 

 Er is een nieuwe wethouder die sport in zijn portefeuille heeft maar het college  

 van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is nu met reces. 

 Hierdoor is contact nog niet mogelijk geweest. 

 Zodra het mogelijk is dan gaan we er hard aan werken om het zwemmen met  

        toezicht voor  onze leden mogelijk te maken voor een redelijke prijs ! 

 

 Ik wens u nog een mooie zomer toe en 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 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 start weer op maandag 11 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 is helaas in DSVZ verband nog niet mogelijk 

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 Marina Wassenaar. Marina is bereikbaar  

op telefoonnummer 06 15 08 46 86, 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 september 2022: maandag 22 augustus 2022. 

De nieuwsbrief september 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 2 en maandag  

5 september 2022. 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Nieuwe contactpersoon lief en leed 

 

Mieke Kluitenburg heeft sinds mei 2018 het lief en leed binnen onze vereniging onder haar hoede 

genomen. In weer en wind heeft zij de verjaardagskaarten iedere maand bij de bezorgers gebracht, 

zij heeft vele beterschaps- en condoleancekaarten verstuurd en is bij leden langs gegaan met een 

attentie voor bijvoorbeeld een bijzonder huwelijksjubileum. Mieke gaat binnenkort verhuizen buiten 

Zandvoort en heeft aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor onze vereniging. 

De coördinatie van het lief en leed zal overgenomen worden door Marina Wassenaar. 

U kunt Marina bereiken op telefoonnummer 06 15 08 46 86 of per e-mail 

liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Het bestuur bedankt Mieke voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging en wenst Marina heel 

veel succes toe.  

 

Telefooncirkel  

Voor een dagelijks praatje en een gevoel van veiligheid.  

Nieuwe deelnemers zijn erg welkom ! 

 

De telefooncirkel van Pluspunt bestaat uit een groep mensen die elkaar elke ochtend tussen 09.00 

en 09.30 uur belt. Iedere dag wordt de cirkel om 09.00 uur gestart 

namens Stichting Pluspunt met het bellen van de eerste deelnemer. 

Deze persoon belt de tweede deelnemer en zo wordt de cirkel in een 

vaste volgorde rondgebeld. De laatste deelnemer belt naar Stichting 

Pluspunt met de mededeling dat de cirkel rond is. Wanneer er 

problemen zijn of wanneer iemand de telefoon niet opneemt, wordt 

er actie ondernomen. 

 

Van u wordt verwacht dat u iedere dag rond 09.00 uur thuis bent. 

Het is dus belangrijk dat u, indien u afwezig bent, dit aan Stichting Pluspunt doorgeeft. Aan de 

deelname zijn geen kosten verbonden; uitsluitend uw dagelijkse telefoontje.  

Voor meer informatie kunt u bellen 023 57 17 373. 

 

Nieuwe babbeltruc met rookmelders 

 

De Politie waarschuwt voor oplichters met een nieuwe babbeltruc: ze komen aan de deur om te 

controleren op rookmelders. Die zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke woning. 

De oplichters “controleren” of bewoners rookmelders in huis hebben. Om geloofwaardig over te 

komen, gebruiken ze een zelfgemaakte identiteitskaart. Eénmaal in de woning worden diverse 

waardevolle goederen en geld weggenomen. De Politie laat weten dat 

overheidsinstanties als gemeente, brandweer en Politie niet zomaar controleren 

of u in het bezit bent van verplichte rookmelders. 

 

Politie adviseert om nooit zomaar iemand in huis te laten. Geven mensen zich 

uit voor een organisatie of bedrijf ? Zeg dan dat u eerst gaat controleren door 

te bellen met het bedrijf en doe de deur weer dicht. Grote kans dat de 

oplichters in de tussentijd zijn vertrokken. 

Bel bij verdachte situaties direct 112. 

 

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters mensen proberen te beroven.  

Ze doen zich bijvoorbeeld voor als medewerkers van het waterleidingbedrijf en 

zeggen dat de waterleiding in de buurt is verontreinigd. De bewoner moet de 

kranen testen op waterverkleuring en zij checken de andere kranen in uw 

woning. Ondertussen stelen ze kostbaarheden. 

Babbeltrucs zijn van alle tijden, maar de smoesjes die oplichters aan de deur 

gebruiken variëren. Ze haken vaak in op de actualiteit zoals in dit geval de 

verplichte rookmelders. 

Lees meer over babbeltrucs op de internetsite Politie.nl 

 

mailto:liefenleed@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 

tweedepenningmeester@seniorenvereniging-

zandvoort.nl 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Algemeen bestuurslid  

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 10.00 en 12.00 uur. 

 

Vertrouwenspersoon  

Ingeborg van de Poll is vertrouwenspersoon voor vrijwilligers en hun organisatie in Zandvoort. 

Het kan voorkomen dat iemand over uw grenzen is gegaan en u behoefte heeft aan een 

gesprek met een onafhankelijk persoon. Ingeborg kan deze persoon voor u zijn. 

Mocht u vragen hebben of in gesprek willen gaan met Ingeborg dan is zij bereikbaar via de 

website: www.vip-zandvoort.nl 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

14 en 15 augustus Openluchtmuseum Arnhem Zie pagina 7 van deze nieuwsbrief 

Donderdag 25 augustus Dagtocht Epe en Vierhouten Vertrek v.a. 08.30 uur 

Zondag 28 augustus André Rieu in bioscoop Pathé Vertrek bus 13.29 bij AH centrum 

Cultuurreis 6 t/m 10 

september 
La Douce France Vertrek 6 september 08.00 uur 

 

 

 

 

Nieuwe leden 

De afgelopen maand zijn er nieuwe leden bijgekomen. 

De heer P. Clemente, mevrouw M. Langeweg,  

mevrouw H. Motz – Schiere en de heer N. Stoffel. 

 

Wij heten deze leden van harte welkom.  
Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:tweedepenningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:tweedepenningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.vip-zandvoort.nl/
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Nagekomen verslag Dinercruise 17 mei 

 

Dinsdag 17 mei vertrekken wij met enige vertraging in een luxe bus met enthousiaste 

deelnemers naar het partyschip “Jacqueline” in Rotterdam. 

Klaas, de buschauffeur is een onderhoudend prater. Hij kent alle feiten en weetjes die we 

onderweg tegenkomen, en dat zijn er heel wat. 

Els Kuijper vertelt over de geschiedenis van de Rotterdamse 

haven. Het ontstaan van de Nieuwe Maas en het belang van 

de Nieuwe Waterweg die Rotterdam met de Noordzee 

verbindt. 

We rijden het havengebied van 

Rotterdam binnen. Een wirwar 

van straten en afslagen, een heel 

avontuur, geen touw aan vast te 

knopen. Chauffeur Klaas loodst 

ons zonder moeite naar het 

partyschip “Jacqueline”. 

Aan boord wacht ons een gastvrij onthaal, koffie of thee en 

appelgebak met slagroom.  

Daarna genieten van de stralende zon op het bovendek. Rond de 

klok van half één is het tijd voor het diner. Een heerlijke maaltijd, 

uitgeserveerd door een gastvrije, vriendelijke bediening. 

De Rotterdamse haven is een wereld apart. De leukste manier om 

die wereld te leren kennen is een rondvaart door de haven.  

Tijdens de boottocht is er veel informatie over de geschiedenis van de haven en alle 

bezienswaardigheden die je tegenkomt. 

Mooi is het voorbijtrekkende landschap, de lieflijke dijkhuisjes en uiterwaarden.  

En niet te vergeten de beroemde Rotterdamse skyline. De Erasmusbrug met pal daarnaast  

De Zalmhaven, 190 meter de hoogste woontoren van de Benelux. 

Chauffeur Klaas staat in Gouda klaar voor de terugreis naar Zandvoort. Een voorspoedige 

thuisreis nagenieten van een prachtige dag. 

Onze welgemeende dank aan de familie Kuijper, aan vrijwilligers en allen die hebben 

meegewerkt de Holland Dinercruise te realiseren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Joanna Kleiss; namens Aldy Menks, Corrie Kaptein, Pauline van den Boogaard en alle 

enthousiaste deelnemers.  

 

Nieuws uit het Juttershart 

 

Welkom op Oppeppers locatie Juttershart ! 

De plek waar wij elkaar graag ontmoeten.  

 

Maandag 25 juli t/m donderdag 28 juli hebben wij een Italiaanse 

week. In augustus gaan wij gewoon door met de themaweken. 

Alle informatie is te lezen op kennemerhart.nl/locaties-zandvoort-juttershart 

 

Op dinsdag 9 augustus houdt Gerard Kuijper (onze voorzitter) om 10.30 uur een lezing in het 

Juttershart over zijn voormalig werk als Politieman. 

Op maandag 22 augustus hebben wij een digitale reis naar het Openluchtmuseum in Arnhem  

van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

 

Oppeppers Juttershart 

Burgemeester Nawijnlaan 102 A 

2042 PS Zandvoort 

Telefoonnummer 06 43 39 44 65 

juttershart@kennemerhart.nl geopend maandag t/m donderdag 09.00 tot 16.00 uur 

mailto:juttershart@kennemerhart.nl
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Verslag dagtocht 7 juli 2022 met de “Geluksexpres” 

 

Nadat iedereen is ingestapt en welkom is geheten rijden we met chauffeur Paul naar Meteren, 

restaurant “De Drie Zussen” voor koffie thee en de choco slagroomsoes stonden al te wachten. 

Na 45 minuten op weg naar restaurant “Oejtspanning De Meulenberg” in Melick voor de 

broodjes lunch met soep en kroket.  

 

Van uit het restaurant stonden de treintjes al klaar voor de tocht door het Nationaal Park  

“De Meinweg” doordat de treintjes elektrisch rijden mogen ze door het Nationaal Park. 

Onderweg kwamen we langs velden met wilde bloemen een kleurenpracht van rood, blauw, 

paars, geel en wit. Ook vindt men er reptielen 

als de adder, zandhagedis, levend barende 

hagedis, hazelworm en gladde slang.  

De inwoners van Roerdalen hebben 200 

geluks plekken aangewezen waar er 26 zijn 

opgenomen waaronder 6 voor kinderen.  

We staken de restanten van de Spoorbaan de 

IJzeren Rijn over die in de 19de  eeuw is 

aangelegd voor de verbinding tussen 

Antwerpen en het Rurhgebied. We kwamen 

een groot zwart kruis tegen een plek voor bezinning waar vroeger de landarbeiders in hun 

schaarse vrije momenten ook gebruik van maakten. In de Tweede Wereld Oorlog is hier flink 

gevochten een monument met een gevonden vliegtuig propeller en 29 namen van omgekomen 

bemanning. Ook wapperden nog de vlaggen van 75 jaar bevrijding en een Pommie krans.  

In het Nationaal Park leeft een grote bever populatie welke heel wat bomen hebben om 

geknaagd. Men probeert de populatie in te dammen door ze elders onder te brengen.  

 

De Meertjes zijn ontstaan door het afgraven van turf in de vorige eeuw. Visverenigingen 

beheren de ontstane meertjes. De Beatrix mijn lag in dit gebied in 1964 zou de Prins Bernard 

mijn opgebouwd worden de Europa wegen oost en west 

waren al aangelegd, waar men zeer dankbaar voor is. 

Alleen de mijn is er nooit gekomen door de ontdekking 

van de grote Gasbel in Groningen. Ook kwamen we langs 

een zeer mooie Glamping waar ze flinke tenten op Palen 

hebben gebouwd. Met de extreme overstroming heeft ook 

in dit gebied het water hoog gestaan. Het gebied ligt op de 

grens met Duitsland waar over en weer de bewoners hun 

boodschappen doen. De treintjes hebben ons afgezet in 

Herkenbosch bij restaurant “De Boshut” voor koffie thee 

en een ruime keuze uit welke vlaai. Hierna weer op weg 

naar huis waar we tussen 20:00 en 20:30 uur weer aankwamen.  

Tilly 

 

 

Koffieschenkers gezocht 

 

In september start op maandagmiddag het nieuwe klaverjasseizoen weer.  

Wij zijn op zoek naar helpende handen achter de bar. Tijdens het klaverjassen 

voorziet u de spelers van koffie, thee een drankje en af en toe een hapje. Ook 

behoren het afwassen en het schoonhouden van de toiletten tot de taken.  

U komt in een poule terecht samen met de andere helpende handen. Eéns in 

de 4 tot 6 weken is de beurt aan u samen met één van de andere helpende 

handen.  U staat er dus niet alleen voor. Heeft u interesse, dan kunt u na  

1 augustus contact opnemen met de familie Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05 (bij 

voorkeur van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of mail naar  

voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Bezoek Nederlands Openluchtmuseum Arnhem op zondag 14 en maandag 15 

augustus met overnachting.  

 

Eerst het hotel. We logeren in het nieuwe Ibis Styles Arnhem Centrum hotel tegenover de linker 

uitgang van het station Arnhem. De ingang bevindt zich rechts van het gebouw. 

Uw kleine kamer is geluidsdicht met een goed bed of twee losse bedden. 

Er is een inloopdouche met een anti slip vloer, hoe uniek ! 

Verder is er een haarföhn, een kluisje en een perfect te regelen 

airco. De prijs voor een overnachting is voor een eenpersoon 

kamer € 74,90 

Dit is inclusief ontbijt, toeristenbelasting en kosteloos annuleren 

tot 14 augustus 14.00 uur. Gaat u met 2 personen op één kamer 

dan komt er alleen € 13,50 bij voor het ontbijt en € 2,00 

toeristenbelasting. Wel even melden of u dan een twee persoons 

bed of 2 losse bedden in uw kamer wil.   

 

Ik heb met Richard van der Brug recent een zondag en maandag 

proefgedraaid in Arnhem. Wij hebben heerlijk buiten gegeten in een restaurantje in een steegje 

niet ver van het hotel. Zo gezellig en lekker! 

Wilt u mee dan graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 augustus opgeven en betalen. 

Opgeven per e-mail: penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch  

06 46 07 57 30 Jan Wassenaar 

 

Ik wil 3 dingen weten: 1 gaat u mee, één of twee personen op één kamer, 2 kan ik voor de 

avond het restaurantje reserveren, 3 ik wil van iedereen het 06 nummer weten. 

Wilt u de hotelkosten overmaken op de rekening van De Seniorenvereniging IBAN nummer  

NL 96 INGB 007 463963 

Op maandag gaan we na het ontbijt op de zesde etage met Trolley bus 3 naar het 

Openluchtmuseum. Museumkaart en Vriendenloterij VIP-Kaart 

gratis entree.  Het museum gaat om 10.00 uur open. 

Maak op het enorme museum terrein zoveel mogelijk gebruik 

van de Rotterdamse trams. Alléén verboden te rooken en te 

spuwen (oud Nederlands). Wij waren er om 10.00 uur en waren 

om 12.30 uur al zo gaar dat we naar het hotel zijn gegaan. Daar 

hadden we onze bagage bij de receptie afgegeven, keurig met 

een genummerd bewijsje voor ontvangst. 

 

Nu het grote probleem. Op zondag 14 augustus rijden er geen 

treinen tussen Ede-Wageningen en Arnhem. In Amsterdam hebben we maar 4 minuten 

overstaptijd. Ik ga uitzoeken of we via Zwolle kunnen reizen. Uiteindelijk wil ik tegen 17.00 uur 

bij ons hotel zijn. U krijgt hier over nog nader bericht. 

Groeten, ook namens Richard van der Brug wij hadden het heerlijk in Arnhem, 

Jan Wassenaar  

 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Dagtocht donderdag 25 augustus naar Epe en boswachterij Vierhouten 

Met Oskam Reizen 

 

Vandaag rijden we eerst naar Restaurant Schimmel in Woudenberg voor 2 maal koffie/thee met 

gesorteerd gebak. Daarna rijdt de chauffeur via een mooie route naar Epe waar we een uurtje 

de gelegenheid krijgen om de benen te strekken. Epe is een gezellig, toeristisch dorp met een 

divers winkelaanbod en goed begaanbaar met de rollator. 

 

Voor de 3-gangen pannenkoekenlunch rijden we naar De Ossenstal in de 

bossen van Epe. Om 14.00 uur serveert men u romige tomatensoep, 

pannenkoek, keuze uit naturel of spek of kaas of appel/rozijnen/kaneel, 

hierna nog een ijsje toe. 

 

Rond 15.15 uur stapt de gids Irene Beaupain in de bus en rijden we 1,5 uur langs en door  

boswachterij Vierhouten. Dit valt onder de Kroondomeinen. 

Bij terugkomst in De Ossenstal krijgt u nog 1 consumptie gratis (geen buitenlands gedistilleerd) 

en is er gelegenheid voor toiletbezoek. 

Om 17.30 uur keren wij huiswaarts en hopen om 19.00 uur in Zandvoort te arriveren. 

 

De prijs voor deze dagtocht is € 48,= p.p. en dient uiterlijk 8 augustus op de rekening te staan. 

Rekeningnummer NL34 ABNA 0414 6188 82 tnv seniorenver zandvoort (naam van de 

vereniging zonder hoofdletters en zonder punt weergeven) 

Annuleren kan tot 10 augustus, daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd. 

 

U kunt zich aanmelden op donderdag 28 juli van 9.00 tot 11.00 uur. 

Bij uw opgave vermelden uw naam, telefoonnummer ook het telefoonnummer van de 

achterblijvers en uw opstapkeuze.  

Zorg ervoor dat er niet dubbel wordt opgegeven via telefoon en/of mail. 

Via de telefoon bij Tilly: 023 57 16 265 (in geval antwoordapparaat aan staat duidelijk 

spreken). 

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

 

Ophaalroute donderdag 25 augustus: 

 

HIK   08.30 uur 

Agatha 08.35 uur 

Station 08.40 uur 

Vomar  08.50 uur 

Bodaan 08.55 uur 

 

Wees op tijd aanwezig ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dagtocht@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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André Rieu in de bioscoop 

 

Heeft u niet de gelegenheid gehad om het concert “Happy Days are Here again” van André Rieu 

en het Johann Strauss Orkest op het Vrijthof in Maastricht te bezoeken?  

 

Geen nood, op zondag 28 augustus a.s. kunt in bioscoop Pathé in 

Haarlem een uitgebreide samenvatting van de concerten in juli 

alsnog op een groot scherm en een fantastische geluidsinstallatie 

mee beleven.  

 

We hebben voor de liefhebbers alvast een aantal kaartjes 

gereserveerd. De voorstelling begint om 14.30 uur en zal tot 

17.45 uur duren. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk met de 

bus naar Pathé afreizen. We vertrekken met bus 81 om 13.29 uur  

vanaf de bushalte op de Louis Davidsstraat, bij Albert Heijn.  

We stappen dan om 14.05 uur uit op de Zijlweg in Haarlem, halte 

Ruychaverstraat. Daarvandaan is het nog geen 10 minuten lopen 

naar de bioscoop. 

 

Omdat de reservering op één kaartje is bevestigd, moeten we 

allemaal gelijktijdig naar de zaal. We moeten dus in de centrale 

hal op elkaar wachten. 

 

Na afloop kunnen we met de bus van 18.26 uur terug.  

De bushalte bevindt zich ook op de Zijlweg, aan de overkant van de halte waar we eerder zijn 

uitgestapt. We komen dan om 18.55 uur aan in de Louis Davidsstraat. Lijkt het u wat om mee 

te gaan? Reageer dan snel, want we hebben maar een beperkt aantal kaartjes. U kunt zich 

aanmelden vanaf dinsdag 26 juli 09.00 uur bij Cilia van Weerdt, telefoonnummer  

023 57 17 030. Uw deelname wordt pas definitief nadat u de kosten ad. € 15,= per persoon 

heeft overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL60 INGB 000 74 63 963 t.n.v.  

De Seniorenvereniging Zandvoort onder vermelding van André Rieu in Pathé. Om uw deelname 

te kunnen bevestigen, dient u bij de aanmelding uw telefoonnummer of emailadres op te geven. 

De buskaartjes dient u zelf te kopen. 

Wij wensen u alvast een walsende zondagmiddag toe. 

 

 

 

Aan de leden van De Senioren Vereniging Zandvoort 

 

De Jeu de Boules Vereniging Zandvoort, Thomsonstraat 3, willen graag onze 

sport aanbieden aan allen die dit spelletje graag willen spelen. Uiteraard moet 

u wel goed ter been zijn. 

 

Wij spelen op dinsdag- en zaterdagmiddag (melden uiterlijk 13.15 uur) en op  

vrijdagavond (melden 18.45 uur).  

De kosten zijn voor een heel jaar € 80,= p.p. Bij echtparen geven we korting. 

 

Aangezien we al halverwege het jaar zijn, is het voor 2022: € 30,= p.p. en voor  

echtparen € 50,=. U kunt in ieder geval 3x gratis meespelen om te proberen hoe het bevalt. 

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Jeu de Boules Zandvoort: 

 

Teun Vastenhouw, voorzitter (06 12 76 45 68) 

Agaath de Goede, secretaris (06 30 01 25 15) 

Engeline van Koningsbruggen, penningmeester (06 30 39 13 99) 
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Opa’s en Oma’s gezocht 

 

 

Opa’s en Oma’s gezocht 

voor wat extra liefde en 

aandacht. 

 

 

Opa’s en Oma’s zijn 

belangrijk voor kinderen. 

Ze hebben levenservaring 

en vaak net iets meer 

geduld en tijd dan de 

ouders. Grootouders 

kunnen een bron van rust 

en steun zijn voor een 

overbelast gezin. Helaas 

hebben niet alle kinderen 

grootouders of ze wonen 

te ver weg. 

 

 

Lijkt het u leuk om de rol van grootouders te vervullen voor een gezin in de buurt ? 

U bent meer dan welkom ! 

 

Kijk op www.buurtgezinnen.nl of bel met Esther Groenheide, coördinator Buurtgezinnen 

Zandvoort en Haarlem op telefoonnummer 06 40 65 55 76. U kunt ook mailen met Esther,  

het e-mail adres is esthergroenheide@buurtgezinnen.nl  

 

 

Nieuws uit het Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

OOK Samen op zondag 

Kom naar Pluspunt op de eerste en derde zondag van de maand om  

11.00 uur tot 15.00 uur voor koffie, een warme lunch, een spelletje en 

gezelligheid. Aanmelden kan via 57 40 330. Kosten € 9,75  

(met ZandvoortPas € 8,=). De Belbus rijdt op die zondagen OOK. 

 

Kom je OOK eten ? 

Elke maandag- en donderdag een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners 

voor € 9,75 per persoon, inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na 

de maaltijd. (Met ZandvoortPas € 8,=)  

Wel even vooraf reserveren voor de maaltijd via 57 40 330. 

Maandag en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur. Locatie Pluspunt Zandvoort Noord. 

 

Formulieren werkplaats 

Voor hulp bij het (leren) invullen van formulieren. U kunt binnenlopen zonder afspraak. 

Vrijwilligers staan klaar om samen met u het formulier in te vullen. 

Maandag van 11.30 tot 13.30 uur in de grote zaal in De Blauwe Tram. 

Woensdag van 09.30 tot 12.00 uur in Pluspunt Zandvoort Noord. 

 

Mist u nog een coronavaccinatie ? Bij Stichting Pluspunt Zandvoort kunt u zich door de GGD 

laten vaccineren. Dit kan op; vrijdag 22 juli, vrijdag 5 augustus en vrijdag 19 augustus. U kunt 

dan tussen 10.00 en 13.00 uur langsgaan om uw 1e prik, 2e prik, boosterprik of herhaalprik te 

halen. Kijk voor meer informatie of vragen op www. pluspuntzandvoort.nl  

 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:esthergroenheide@buurtgezinnen.nl
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Samen in Zandvoort 

 

Op vrijdag 20 mei is er door heel Zandvoort de Grote Glimlach route geweest. 

Ook onze vereniging nam hieraan deel in De Blauwe Tram. 

 

Tijdens deze route is er een nieuw lied met de titel Samen in Zandvoort gepresenteerd. 

Hieronder kunt u de tekst van dit nieuwe lied lezen. 

 

Samen in Zandvoort 

 

Hierop de grens van water en land 

Waar meeuwen schreeuwen langs duinen en strand 

Het ritme van eb en van vloed en daarna weer terug 

 

De wind in je haren, die blaast over zee 

Soms heb je hem tegen, soms heb je hem mee 

Maar hoe die ook waait, er is altijd een hand in je rug 

 

 Refrein 

 Zo reilt en zo zeilt het in Zandvoort 

 Zo doen we dat hier aan de zee 

 Wie je ook bent, hier in Zandvoort telt iedereen mee 

 Ja zo reilt en zo zeilt het in Zandvoort 

 En met elkaar is het idee 

 Wij doen het allemaal samen in Zandvoort aan zee 

 

De ene wil racen, de ander wil rust 

’t Gaat allemaal samen, hier aan de kust 

We zijn allemaal anders, daarin zijn we gelijk 

 

Een lichaam dat kraakt of een haperend brein 

Iedereen verdient ruimte, iedereen mag er zijn 

En ik weet dat je mij ziet als ik naar je kijk 

 

En of je nou hier bent geboren 

Of op een dag zomaar beland 

Jonger of ouder, schouder aan schouder 

En altijd een hand voor een hand 

 

 Refrein 

 Zo reilt en zo zeilt het in Zandvoort 

 Zo doen we dat hier aan de zee 

 Wie je ook bent, hier in Zandvoort telt iedereen mee 

 Ja zo reilt en zo zeilt het in Zandvoort 

 En met elkaar is het idee 

 We maken het allemaal samen, in Zandvoort aan zee 
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Boekentips uit de bibliotheek  

 

Sarah Winman 

Stilleven 

Een jonge Britse soldaat en een kunsthistorica van in de zestig ontmoeten elkaar 

in 1944 in de kelder van een Toscaanse villa. Mede door hun liefde voor kunst 

ontspint tussen de twee te midden van de verwoestingen van de Tweede 

Wereldoorlog een bijzondere relatie. 

Een prachtig geschreven boek en zeer geschikt voor leesclubs. 

 

 

Kimberley klaver 

Zuid-moeders breken niet 

Een jonge moeder met een vrije, spirituele inborst probeert zich staande te 

houden in Amsterdam-Zuid, waar de moedermaffia de dienst uit lijkt te maken. 

Deze vermakelijke roman, vol humor, geeft de lezer een inkijkje in het leven in 

het rijke Amsterdam-Zuid. 

 

 

Nicci French 

De gunst 

Na jaren geen contact meer te hebben gehad, ontmoet een vrouw haar vroegere 

geliefde, Lia. Ze verleent hem een gunst, maar hier krijgt ze al snel spijt van. Als 

ze van de politie hoort dat Liam is vermoord is zij haar leven ook niet meer zeker. 

Stukje bij beetje komt de lezer erachter wat er aan de hand is 
 

 

Actie 24uurdoenvoorhetpaviljoen 

Samen met Woonzorg Nederland en de gemeente Zandvoort spant 

Kennemerhart zich in om een ontmoetingsplek te realiseren. Onmisbaar in 

een wereld waarin de vergrijzing en de eenzaamheid toeneemt. Een centrale ontmoetingsplek in 

de duinen van Zandvoort waar verbinding centraal staat en het fijn is om te zijn. 

 

Aansluitend bij de vele paviljoens aan zee wordt de naam van deze ontmoetingsplek  

“HET PAVILJOEN”. Een plek net zo leuk als op het strand, maar dan het hele jaar rond ! 

Echter, waar het nog aan ontbreekt zijn gelden voor de inrichting van Het Paviljoen. 

 

Medewerkers van Huis in de Duinen bedachten de actie 24uurdoenvoorhetpaviljoen met als doel 

om Het Paviljoen – een ontmoetingsplek vóór en dóór Zandvoorters – straks ook daadwerkelijk 

in gebruik te kunnen nemen. 

 

Met de actie hopen zij geld op te halen voor onder andere een goed ingerichte keuken en een 

geluidsinstallatie. Denk daarnaast aan zitmeubels en tafels, verlichting, audioapparatuur, 

televisie, stoffering en terrasmeubels. Duurzaamheid en hergebruik vormen belangrijke 

onderdelen bij de inrichting en aankleding van Het Paviljoen. 

   

Daarom doen zij een beroep op u ! Hoe mooi zou het zijn als de inwoners, betrokkenen en 

ondernemers van Zandvoort zelf een steentje bij zouden dragen aan een plek waar iedereen 

welkom is ? Waar iedereen mee kan doen naar vermogen, waar mensen samenleven met 

respect voor elkaars eigenheid en verschillen, waar kansen zijn voor persoonlijke ontwikkeling, 

een plek voor ontmoetingen en waar men naar elkaar omkijkt ? 

 

Alle bijdragen zijn welkom ! Groot of klein. Help mee !  

Kijk op 24uurdoenvoorhetpaviljoen hierna kunt u via de knop “doneren” uw bijdrage doen.  

DSVZ heeft op vrijdag 15 juli al een donatie van € 500,= gedaan aan deze actie. 

Of u maakt direct uw bijdrage over op IBAN nummer NL 84 RABO 0306 9003 35 ten name van   

Kennemerhart. Wel graag even uw naam en adres in de omschrijving vermelden.  


