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        Beste leden, 

 

Onze vereniging is in een stroomversnelling terechtgekomen. Of het door de 

economische malaise komt of door medische factoren, maar het ledenaantal gaat  

hard achteruit. Ook het bezoek aan de georganiseerde activiteiten is niet meer 

wat het altijd geweest is. Daarom van deze zijde een pluim voor onze “stille” 

leden, die ons al jaren ondersteunen met het lidmaatschap van onze vereniging. 

Mijn wens om bij ons 10-jarig jubileum het 700ste lid opnieuw aan te kunnen 

kondigen, zal waarschijnlijk geen werkelijkheid worden, maar ik blijf er wel op 

hopen. 

 

Toch zetten ons bestuur en onze trouwe vrijwilligers zich nog steeds 100 % in om 

u in staat te stellen om aan de diverse evenementen en activiteiten deel te 

kunnen nemen.  

Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen van ons jubileum en andere 

activiteiten.  

 

Wij hopen u in de komende tijd eens daadwerkelijk te kunnen ontmoeten en 

elkaar de hand te schudden. 

Er zullen de komende periode genoeg gelegenheden zijn. 

 

 

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  

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 november 2022: maandag 17 oktober 2022. 

De nieuwsbrief november 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 28 en maandag  

31 oktober 2022. 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Bestuur Functie  e-mail 

Gerard Kuijper  Voorzitter voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Ferko van Ancum Vicevoorzitter  

Ton van Waarde   Secretaris secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Jan Wassenaar Penningmeester penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

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: 

 

Donderdag 6 oktober Extra dagtocht Oktoberfest Vertrek v.a. 09.00 uur 

Zaterdag 8 oktober Zandvoorts Mannenkoor Aanvang 14.00 uur 

Woensdag 19 oktober  Uit eten bij Martha’s Inloop v.a. 17.15 uur 

Donderdag 20 oktober Museumbezoek Aviodrome Vertrek trein 09.20 uur 

Donderdag 20 oktober  Uit eten bij Martha’s Inloop v.a. 17.15 uur 

 

 

Klaverjassen 

 

Maandag 12 september is het nieuwe seizoen klaverjassen gestart in het gebouw van de  

Jeu de Boulesvereniging aan de Thomsonstraat 3 in Zandvoort. 

Er wordt geklaverjast tussen 13.00 uur en 16.30 uur.  

Er is plaats voor nieuwe klaverjassers. Kom eens een keer gezellig meedoen. 

Voor informatie kunt u bellen met Henny Paap op telefoonnummer 023 571 32 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.vip-zandvoort.nl/
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Verslag dagtocht donderdag 25 augustus  

 

Op 25 augustus, een van de warmste dagen van het jaar, vertrokken we met Oskam reizen 

naar Woudenberg. In Hotel/Restaurant Schimmel stond een ruime keuze aan gesorteerd gebak 

voor ons klaar. Na dit lekkers reden we over de Utrechtse Heuvelrug een toeristische route en 

chauffeur Paul kon veel vertellen over de bezienswaardigheden op onze route. 

Wegens tijdgebrek moesten we een stukje snelweg rijden om op tijd in Epe aan te komen. 

Daar kregen we ruim 1 uur de tijd om dit leuke toeristische plaatsje te bezoeken, veel terrassen 

en ook een leuk marktje rondom de dorpskerk. 

 

Iedereen kreeg een gekoeld watertje mee voordat ze het centrum van Epe in gingen, de 

temperatuur was inmiddels opgelopen tot 32*. 

Gelukkig was het in de bus lekker koel en konden we weer op 

weg naar Restaurant De Ossenstal dat middenin het Eperbos 

is gelegen. Er stonden 4 tafels voor ons gereed en per tafel 

kon een lijst ingevuld worden met de keuze van de 

pannenkoek. 

Gelijktijdig werden de drankjes opgenomen en korte tijd later 

gebracht gelijk met de soep. Wat een vlotte bediening in dit 

restaurant en wat een vriendelijk personeel, het ging als een 

speer. De pannenkoeken waren aan de dikke kant, dus een 

hele maaltijd. Geen probleem, naar wens kon men een doggy 

bag krijgen om het restant mee te nemen. 

Nog een ijsje toe en toen op weg met de gids Irene die honderduit vertelde over de natuur en 

de Kroondomeinen. Irene had een zeer prettige vertelstem die niet verveelde. 

 

Als kers op de taart kwamen we een groep wilde zwijnen met hun frislingen (biggen) tegen die 

heerlijk rondsnuffelden op een open plek in het bos. Dit was vanuit de bus goed te zien voor 

ons. Ook werden we nog getrakteerd op een 

koninklijk rondje Apeldoorn, langs Paleis het Loo 

en de gedenknaald. Na afloop van deze mooie 

en leerzame tocht nog een drankje ter afsluiting 

in de Ossenstal waarna wij om 18.00 uur 

vertrokken richting Zandvoort. 

Helaas na 15 min. rijden was er filevorming 

vanwege een bermbrand op onze route.  

Later dan gepland kwamen we thuis, maar wel 

voldaan na deze geslaagde dagtocht mede 

dankzij jullie aller aanwezigheid.  
 

Frény 

 

 

Verslag cultuurreis naar La Douce France 

 

 

Aangekomen op station Zandvoort viel vooral het grote aantal paraplu´s op bij de bagage, de 

vooruitzichten voorspellen niet veel goeds. Maar vol goede moed vertrekken we iets na 07.00 

uur richting België. De grens passeren we om 9.30 uur, duidelijk ook te zien aan de intelligente 

blik in de ogen van de koeien en de ongeorganiseerde indeling van de landerijen rondom.  

Dat deel van België moet een goudmijn zijn voor architecten, want zelfs de rijtjeshuizen tonen 

geen enkele samenhang.  

In Brugge genieten we eerst in een gezellig restaurantje van koffie en appelgebak met 

slagroom. Na een stukje lopen door het prachtige centrum worden we verdeeld over twee boten 

en maken een tocht door de grachten van zo´n 25 minuten, een geweldige ervaring door de 

vele prachtige gebouwen. Achteraf nog even tijd voor een drankje daarna naar de bus en rond 

14.00 uur richting Rouen langs de Belgische en Franse kust.  
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Rond 16.00 uur passeren we Calais, met onder andere prachtige vergezichten over het Kanaal, 

echter de lucht betrekt en het wordt wat donkerder. Frény zorgt goed voor ons in de bus en Eric 

de chauffeur vertelt steeds wat leuke wetenswaardigheden. Om 18.15 uur valt de eerste regen, 

en precies om 19.00 uur komen we aan bij ons hotel. De kamers snel verdeeld en daarna een 

goed diner. De eerste avond lag iedereen vroeg in bed. 

 

Dag 2 vertrekken we na ´t ontbijt naar Rouen stad naar het museum van Jeanne d´arc de 

maagd van Orleans. Verdeeld over 10 vertrekken met beamers volgen we haar geschiedenis 

onder een koptelefoon met Nederlandse tekst. Ondanks het feit dat haar actieve leven als 

strijder maar 2 jaar heeft geduurd vond ik het persoonlijk zeer interessant. Zij is zeker na haar 

dood op de brandstapel een instituut gebleven voor de Franse geschiedenis. Daarna nog een 

uur of twee door het centrum gezworven voordat de bus ons weer oppikte en we richting 

Giverny vertrokken. Dat Claude Monet nog aan schilderen toegekomen is verbaast me, die 

tuinen moeten veel van zijn tijd hebben gekost, wat een pracht en wat een verscheidenheid, 

schitterend in een woord en de moeite meer dan waard. Het verzamelen voor de terugtocht 

kostte nog wat moeite, maar uiteindelijk zaten we weer met z'n allen in de bus. 

 

Dag 3 na het ontbijt richting Fécamp waar we dichtbij het Palais Bénédictine konden parkeren 

om vervolgens van een rondleiding te genieten. Opvallend was een grote verzameling wapens, 

sleutels en sloten, zeer indrukwekkend vakmanschap. Vervolgens een rondleiding in de 

distilleerderij van het kasteel waar de oude monnikenlikeur nog steeds wordt geproduceerd.  

Met twee weken produceren per maand kunnen ze aan de vraag voldoen. We konden drie 

soorten proeven, de originele, één aangevuld met Bourbon, voor de Amerikaanse markt en één 

met Cognac, die mij zeer lekker smaakte. Uiteraard eindigde de tour in een winkel waar een 

aantal deelnemers gebruik van maakten. Vervolgens gingen we richting Cote d’Albatre, en 

kwamen aan in het plaatsje Étretat. Het was een stukje wandelen naar de kust maar daar 

aangekomen was het uitzicht zowel naar het zuiden als het noorden op prachtige krijtrotsen. 

Gelukkig waren er veel restaurantjes, want een stortbui barstte los. Gelukkig maar kort want na 

een pannenkoek en een biertje konden we weer verder. Aan de noordkant kon je met een 

treintje omhoog naar een kerkje en een aantal mensen heeft dat gedaan. Het leuke was dat de 

chauffeur van dat treintje een aantal mensen door heeft gebracht naar de bus parkeerplaats, 

scheelt toch een kwartiertje lopen, wat een lieverd. We waren rond 18.00 uur terug in het hotel 

waar ons weer een stevige maaltijd wachtte. Opvallend was het dat ondanks de onderbezette 

staf in het hotel de aanwezige mensen ons adequaat bedienden, respect voor deze zwoegers. 

 

Dag 4 Ferko werd verrast tijdens het ontbijt met een grote stapel verjaardagskaarten en werd 

door alle dames gezoend. Een leuk begin van zijn verjaardag. Na het ontbijt Route du Cidre, we 

gingen eerst naar Chateau de Breuil waar uit appels Calvados wordt gedestilleerd. Na de 

destilleerderij bezochten we de opslag waar ook nog een prachtige film werd vertoond. Ook hier 

natuurlijk een proeverij en eindigen in een winkel waar een aantal mensen wat flessen hebben 

gescoord. Hierna de rondrit door de karakteristieke Pays d’Auge waar we ook het mooiste dorp 

van Frankrijk passeerden. Uiteindelijk arriveerden we in het dorp Honfleur, direct aan de 
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Atlantische kust aan de monding van de Seine. Een prachtige oude haven door sluizen 

gescheiden van de Seine, elk half uur schutten richting zee en elk heel uur weer terug naar 

Honfleur. Op de boot en door de sluizen, eerst richting binnenland onder een geweldige tui-brug 

door, de Pont de Normandie. Met een straf windje vanuit zee moesten we 180 graden draaien 

en dat was wel een dingetje. Motoren vol om zo kort mogelijk dwars te liggen en bijna om te 

rollen en daarna vol met de boeg op de golven waardoor de boot behoorlijk stampte.  

Ik zag toch een aantal mensen die wat bleek om de neus werden. Daarna richting zee met in 

het noorden de haven van Le Havre. Na een uur weer geschut en terug in het dorp. Ook daar 

reed een treintje en die kwam hoog in het dorp bij een zeemans kapel. Eens per jaar gaan de 

vissers in processie lopend naar boven om voor hun veiligheid te bidden. Op de terugweg nog 

een buitje, maar wij zaten hoog en droog in de bus. 

 

Dag 5, de terugtocht via Gent. Ook ter plaatse was het busstation buiten de binnenstad, dus 

best weer een stuk lopen maar ook daar barstte een bui los. Sommige mensen trotseerden die 

bui en zijn de binnenstad gaan verkennen, ik zat echter bij een groep die niet verder kwamen 

dan het eerste etablissement waar koffie en gebak werden genuttigd. En voor de tweede bui 

bereikten we de bus weer. De laatste fase was richting Zevenbergschenhoek en tegen alle 

verwachtingen in reden we als een streep rond Antwerpen en waren we vroeg voor het 

afsluitende diner. Lekker gegeten en vervolgens alle officiële plichtplegingen richting chauffeur 

en Frény.  Complimenten en wat ik tenslotte kwijt wil is dat dit wederom een gezellige groep 

was, geen onvertogen klank gehoord, iedereen bedankt voor de inzet, en gezelligheid. 

 

Groet Hans Simmers 

 

Zandvoort Art  

 

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober staat Zandvoort in het teken van Kunst.  

Op diverse locaties in het dorp zijn werken te zien van kunstenaars. Zandvoort kent schrijvers, 

dichters, kunstenaars, muzikanten en ondernemers. Tijdens Zandvoort Art combineren we het 

beste wat Zandvoort te bieden heeft. Horeca en Cultuur gaan uitstekend samen daarom vind je 

tijdens Zandvoort Art niet alleen werken in Zandvoortse musea en ateliers maar ook bij diverse 

ondernemers, in winkels, restaurants, hotels, kerken en leegstaande gebouwen.  

  

Cultuur verbindt. Zandvoort Art is een cultureel evenement om zo veel mogelijk mensen op een 

veilige manier op de been te krijgen en te laten genieten. Onder het genot van een kunstmenu, 

een kunstzinnig drankje of muziek kijken naar kunst of luisteren naar een gedicht of 

verhaal. Het kan allemaal! Zandvoort Art is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de 

cultuurmaand. Voor het bezoeken van Zandvoort Art op mooie locaties met bijzondere 

kunstenaars is geen toegangsbewijs nodig. 
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Uit eten woensdag 19 en donderdag 20 oktober 

 

Als ik dit schrijf gaan we eerst nog eten bij D’Eight.  

Meer dan 100 inschrijvingen kregen we voor dit diner,  

in de volgende nieuwsbrief zullen wij u laten weten hoe 

gezellig het is geweest. 

 

Het eten voor oktober is inmiddels geregeld, we gaan weer eens naar Martha, het Griekse 

restaurant in de Haltestraat op nummer 7. 

Martha heeft het volgende diner voor ons samengesteld; 

 

Voorgerecht;  Linzensoep of pompoensoep 

Hoofdgerecht;  Gegrild vlees of tongfilet met saladebuffet 

Nagerecht;  Martha’s sinasappeltaart 

 

Restaurant Martha’s heeft een maximaal aantal zitplaatsen, dus vol is vol. 

Bovenstaand menu kunnen wij voor € 17,50 per persoon aanbieden. 

 

Aanmelden kan vanaf woensdag 5 oktober bij John Lemmens op telefoonnummer  

06 23 78 52 83 of per e-mail; uiteten@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vermeld bij uw aanmelding graag duidelijk uw keuze voor de dag en het gerecht en sluit af met 

het noemen van uw gegevens en uw telefoonnummer. Mocht u de voicemail krijgen dan bel ik u 

later terug ter bevestiging. Als u zich per e-mail op geeft krijgt u altijd een bevestiging. 

Nog even een nieuwtje, in januari en februari gaan wij lunchen in plaats van dineren. 

 

Tot 19 of 20 oktober. 

 

John Lemmens en Ria Hilverdink 

 

Museumbezoek aan Aviodrome in Lelystad op donderdag 20 oktober 

 

Het Luchtvaartmuseum Aviodrome gaan we met de trein en bus bezoeken. 

Het entree is € 17,95 aan de kassa en is online € 15,95. Museumkaart en Vriendenloterij  

VIP-kaart gratis. (Niet geldig als u deze heeft opgeslagen op uw telefoon, dit wordt nadrukkelijk 

gemeld.) We vertrekken uit Zandvoort met de trein van 09.20 uur; 

Aankomst Amsterdam Centraal 09.50 spoor 1; 

Vertrek Amsterdam Centraal om 10.08 spoor 13 B; 

Aankomst Almere Centrum om 10.28 spoor 3; 

Vertrek Almere Centrum om 10.32 spoor 4 aan de overzijde van spoor 3; 

Aankomst Lelystad Centrum 10.46 uur. 

Daar op bus 7 opstappen, vertrek om 11.24 uur en uitstappen halte Aviodrome. 

Om de wachttijd te overbruggen drinken wij een kop koffie.  

De bus terug vertrekt vanaf het museum om 48 minuten over het hele uur. Het museum is 

geopend tot 17.00 uur. Na vier uur reizen vervalt het reizen met korting. 

Een hele onderneming, misschien is dit te regelen met onderling auto vervoer.  

De rit van Zandvoort naar Lelystad duurt ca. 1 uur en 15 minuten.  

Wie gaat er weer mee naar dit unieke museum? Er is een zelfbedieningsrestaurant. Voor de 

lunch heb je niet veel tijd nodig. Ik ben reeds in dit museum geweest en wil er graag nog een 

keer naartoe. Voor het bezoeken van de buiten opgestelde vliegtuigen moet u wel goed ter 

been zijn.  Opgeven graag via de e-mail penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Of telefonisch 06 46 07 57 30. 

Groeten, 

 

Jan Wassenaar 

 

 

 

mailto:uiteten@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Alternatief voor Cinema Nostalgie 

 

Omdat de bioscoop in Circus Zandvoort nog steeds niet open is en wij, ondanks herhaalde 

pogingen, geen contact kunnen krijgen met de directie van Circus Zandvoort, maken wij u er op 

attent dat er een alternatief is voor onze bioscoopliefhebbers. Helaas niet in Zandvoort, maar in 

Haarlem bij Pathé 50PLUS. 

 

Pathé 50PLUS is altijd weer een gezellig uitje! Elke dinsdag om 13:30 uur worden er prachtige 

films vertoond, waarbij het aanbod elke twee weken wisselt. Zo geniet u van de allerbeste films, 

zonder last te hebben van de drukte bij avond- en weekendvoorstellingen. De voorstellingen 

hebben een pauze en u ontvangt een gratis kop koffie met een koek.  

 

Voor de dinsdagmiddagen 4 en 11 oktober staat in Pathé Haarlem 

de film “Elvis” op het programma.  

U kunt van deze film genieten in een zogenoemde “relax seat”, een 

fauteuil met een elektrisch verstelbare rugleuning en voetensteun. 

De film verkent het leven en de muziek van Elvis Presley (Austin 

Butler), gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde 

relatie met zijn mysterieuze manager kolonel Tom Parker (Tom 

Hanks). Het verhaal beschrijft de meer dan 20 jaar beslaande 

complexe dynamiek tussen Presley en Parker, van Presley’s 

doorbraak tot aan zijn status als ongekende superster, tegen de 

achtergrond van het veranderende culturele landschap en het 

verlies van onschuld in Amerika. Centraal in die reis staat een van 

de belangrijkste en invloedrijkste mensen in het leven van Elvis: 

Priscilla Presley (Olivia DeJonge). 

Een toegangskaartje kost € 8,50. Deze zijn digitaal te reserveren 

bij https://www.pathe.nl/50plusbios. Indien gewenst kunt u hulp 

krijgen bij het online reserveren. Telefoon 06 44 74 06 53. 

Het vervoer naar en van de bioscoop is op eigen gelegenheid.  

Wilt u met de bus gaan, dan kunt u het beste met lijn 81 gaan, en 

dan de bus nemen die om 12.25 uur vertrekt bij de halte bij Albert Heijn en dan via Zandvoort 

Noord richting Haarlem rijdt. U stapt dan om 13.02 uur uit bij halte Ruychaverstraat op de 

Zijlweg. Daarvandaan is het ongeveer 10 minuten lopen naar de bioscoop, waar de film in zaal 

3 draait.  Om 16.39 uur is de film afgelopen. U kunt dan tegenover de halte waar u eerder bent 

uitgestapt om 17.22 uur weer op lijn 81 instappen en u komt dan om 17.53 uur weer bij Albert 

Heijn terug. (eerder uitstappen kan natuurlijk ook).  

In tegenstelling tot Cinema Nostalgie zullen in de bioscoop geen dames en/of heren van DSVZ 

aanwezig zijn om u te verwelkomen. Dat is een taak van het personeel van Pathé.  

Zij zijn echter heel vriendelijk en hulpvaardig.  

 

 

Verbouwing Theater De Krocht 

 

Zoals het er nu naar uit ziet gaat de verbouwing van Theater De Krocht in mei 2023 beginnen.  

De verbouwing zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen. Dit heeft consequenties voor onze 

activiteiten in 2023. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden van deze verbouwing en zullen 

indien nodig uitwijken naar een andere locatie in Zandvoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pathe.nl/50plusbios
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Nieuws uit Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Breinplein 

11 oktober 13-15 uur: De positieve invloed van bewegen op je brein. 

Door een gespecialiseerd ouderenfysiotherapeut die veel ervaring heeft 

met de invloed van bewegen bij mensen met een haperend brein.  

U krijgt uitleg over hoe het werkt en over wat wel en niet helpt. 

Praktische invulling door Camilla Waelen, belangenbehartiger Alzheimer Nederland. 

Plaats: Juttershart Burgemeester Nawijnlaan 102A Zandvoort. 

 

Tablet of smartphone (Android) 

Wilt u leren handiger om te gaan met uw Android telefoon of tablet? 

In deze cursus krijgt u op een makkelijke manier uitgelegd hoe uw Android telefoon of tablet 

werkt. U leert basishandelingen, zoals bellen en sms'en (of appen) met uw contactpersonen en 

de mogelijkheden van uw toetsenbord gebruiken. Internet en e-mail, foto's en filmpjes maken 

en bekijken etc. We behandelen een aantal veel gebruikte apps. 

Deze cursus is geschikt voor alle gebruikers van een Android smartphone of tablet (bijv. 

Samsung, LG, Huawei) NIET voor iPhone of iPad 

Dinsdag 11, 18 en 25 oktober van 10:00-12:00 uur in Pluspunt 3 lessen € 33,= 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via de balie, de website van Pluspunt of  

telefonisch 023 574 03 30. 

 

 

Boekentips uit de bibliotheek 

 

 

Farina Eden 

Het recept van dromen 

Een jonge vrouw in de 19e eeuw heeft de droom om ooit een eigen 

zeepmakerij te hebben. Ze heeft al op jonge leeftijd de kneepjes van het vak 

geleerd in het familiebedrijf, maar wordt niet serieus genomen door haar vader. 

Ze besluit te vechten voor haar dromen én haar geheime liefde. 

Het eerste, heerlijk te lezen deel van de serie De vrouwen van de zeepmakerij. 

 

 

 

 

Marion Pauw, Elle van Rijn, Roos Schlikker, Femmetje de Wind 

Vier wandelaars & een Siciliaan 

Vier vrouwen willen hun leven thuis ontvluchten en gaan wandelen op Sicilië 

onder leiding van een Italiaanse gids. Alle vier hebben ze hun eigen motief om 

op dit avontuur te gaan. Zal het ze lukken om zich te bevrijden van het 

verleden? 

Vlot geschreven verhaal door vier bekende Nederlandse auteurs. Alle vier 

namen ze een personage voor hun rekening. 

 

 

 

Jørn Lier Horst, Thomas Enger 

Slagzij 

Een politie-inspecteur wordt vermoord nadat ze een verband tussen 

verschillende moordzaken in Oslo probeerde aan te tonen. Haar baas, wiens 

dochter maar net eenzelfde soort moordaanslag overleefde, weet niet wie hij 

nog kan vertrouwen. 

Het derde en zeer spannende boek van het schrijvers duo. Hiervoor schreven 

ze Nulpunt en Rookgordijn. Alle drie heerlijke pageturners. 
 

https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3a%22Horst%2c%20J%c3%b8rn%20Lier%22&cs=detail&si=user&rctx=AbWQMU7DQBBFd2JFkUVhRYGKgorWWzgWgpYjcIDV2t7Yg8drZ3fWkaIcA$7BWTgOFSshoKGKRDV@9L808z6IJBMbsUzFyruQJCJ7It0e8VlAlqLa9XBTK9$Nh10g0rNGgg0qz9pxmECiQjtrwkazqQmN5WixgXXMIMUVLlg1OMCa1WC4GxtYiLfXxcctXL4XP8dWtqrhyhkfiAk9w6N048iScB$wkdGVxyh6Y60ZjCNtmzR448TSUnI4BYuzcV6TjAynjnl6kDK$pPMKK8KRO2P63JJs21pOk5XboizKu3J7D1@c4pf7e@4f@svf$Nf7Kj$vAYBP
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Nieuws uit het Juttershart 

 

Het uitgebreide maandprogramma van Juttershart kunt u online 

lezen op kennemerhart.nl/locaties/zandvoort-juttershart 

 

Graag brengen wij de volgende activiteiten onder de speciale aandacht: 

4 oktober dierendag; 

Knuffelhond Senna komt op bezoek tussen 11.00 en 12.00 uur 

Aansluitend kunt u een kopje soep en een broodje mee eten.  

’s Middags is er tussen  13.30 en 15.00 uur een dierenquiz. 

10 oktober;  

11.00 tot 12.00 uur wandelen en oefeningen doen met Sportservice 

14 oktober;  

Stichting de Vrolijke noot komt op bezoek; 

Marieke neemt u mee in de wereld van muziekbeleving met haar harp tussen 11.00 en 12.00 

uur. Ook deze dag kunt u aansluitend soep en een broodje mee eten. 

Tussen 13.30 en 15.00 uur kunt u sjoelend het weekend in. 

25 oktober;  

Tussen 14.00 en 15.00 uur Buurtuurtje: ontmoeten van buurtgenoten. Neem je buur mee. 

28 oktober; 

Herfstguirlande maken tussen 13.30 en 15.00 uur. 

 

Oppeppers Juttershart 

Burgemeester Nawijnlaan 102 A 

2042 PS Zandvoort 

Telefoonnummer 06 43 39 44 65 

juttershart@kennemerhart.nl 

 

 

Lokaal Netwerk Zandvoort  

 

Het Lokaal Netwerk Zandvoort is bezig met het verbeteren van zorg en 

ondersteuning van ouderen en mantelzorgers in Zandvoort. Minstens  

net zo belangrijk als de organisaties uit de zorg en het sociaal domein zijn de ouderen en 

mantelzorgers zelf. 

 

Om de ervaring en inzichten van ouderen en mantelzorgers goed te gebruiken willen zij, op 

korte termijn, een klankbordgroep oprichten van ouderen die recent zorg of ondersteuning 

hebben ontvangen én een aantal mensen die mantelzorg geven. 

 

Concreet gaat het om minimaal vier mensen die het leuk vinden om in drie 

bijeenkomsten te praten over hun ervaringen met (mantel) zorg, waarvan twee ouderen (65+) 

die zorg of ondersteuning hebben gekregen in het afgelopen half jaar en twee mantelzorgers die 

op dit moment mantelzorg verlenen. 

 

Met deze klankbordgroep gaan we het in twee sessies hebben over kwaliteit van zorg (wat 

versta je hieronder ? welke ervaringen heb je ermee ? wat moet er volgens jou veranderen ?). 

In een derde sessie willen we hun ervaringen delen met het netwerk.  

De groep wordt begeleid door iemand van Stichting Pluspunt en een actieonderzoeker. 

 

Het Lokaal Netwerk Zandvoort zoekt mensen die het leuk vinden om aan deze sessies deel te 

nemen. Het streven is dat bovenstaande zal resulteren in een verbeterde samenwerking 

waardoor de kwetsbare ouderen in Zandvoort beter wordt ondersteund en gefaciliteerd. 

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomsten dan kunt u contact opnemen met 

Pluspunt, telefoonnummer 023 574 03 30.  


