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BANKREKENING: NL10 RABO  0180 5343 35 t.n.v. 

Seniorenvereniging Zaanstreek. 

 

 

BESTUUR 
Voorzitter     Dhr. H. de Jonge Treilerstraat 167  1503 JG 6168708 

Penningmeester    Dhr. N. Roels De Koopman 13            1509 ZP 6143144 

Wnm. Secretaris    Mw. A.P. Froom Oost Dorsch 24  1504 BH 6147035 

Lid      Mw. M.H. Clarisse Magda Janssensstr.40    1507 SP 6167407 

Lid Activiteiten    Mw. A. van Baak Schepenlaan 146          1503 HM 6169927 

Lid       mw. A. Brans IJdoorn 185   1503 HH 6352846 

 

Notuliste     Mw. A.P. Froom Oost-Dorsch 24  1504 BH 6147035 

 

Ledenadministratie:            N. Roels, 06-20877791                            

E-mail ledenadministratie:  roels@chello.nl 

E-mail secretariaat:             senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

Onze website:                     www.seniorenverenigingzaanstreek 

                                            www.senzaan.nl 

 

 

Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van mei 2018.  

Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie. 

 

Redactie: Alie van Baak:  vanbaak@zonnet.nl       Agnes Brans:  Agnes Brans@kpnplanet.nl 

Coördinator activiteiten:   Alie van Baak 6169927                                

 
Mw. E. Diel             Coördinator LIEF EN LEED                                                           6167993  

Dhr. N. Roels           Telefonische vraagbaak                                                                    6143144 

 

INLICHTINGEN: Belastingaangifte + zorg- en huurtoeslag: 
Mw. J. van Spanje: Coör. De gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623                                                                                                            

Mw. F. Prins                                                                                                     6179227                                                                                 
Mw. J. Meijer  (neemt geen nieuwe leden meer aan )                                           6171332                                                                                            

Mevr. M. Hollander                                                                                     06-15353648 

Mevr. N. van Eldert                                                                                           6120196 

Dhr. C. Oostdijk                                                                                                         06-81302955     
Dhr. W. Timmerman                                                                                         6173408 

Dhr. J. Slot                                                                                                06-42279562  
                               

Hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse                 6167407             

 
 

Mailadres: 

Via het kompas en onze website houden we u op de hoogte, van de activiteiten die wij 

organiseren en die er in Zaanstad voor u interessant kunnen zijn. 

Echter, soms vindt er iets plaatst wat te laat was, of wat nog niet bekend was om in Het KOMPAS 
op te nemen.  
Als uw email adres bij ons bekend is. Kunnen we in zo’n geval, u informeren door middel van het 
sturen van een mail bericht. 
 
Daarom als u een mail adres heeft en het nog niet bij ons bekend is. 
Stuur ons dan een mail zodat uw mailadres is bij ons bekend is. 
Ons mailadres is senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 
  

 



 

 

Voorwoord Senioren Kompas door Henk  de Jonge  
 
De winter heeft zijn intrede gedaan. Hoewel de vorst ons nog niet heeft kunnen 
inspireren  de schaatsen uit het vet te halen. De liefhebbers hopen nog steeds op 
betere tijden. 

 
De nieuwjaarsreceptie was een groot succes. De opkomst en de muzikale omlijsting, “Sandra Mooij” 
was daar zeker een geweldige bijdrage aan. 
 
Ik wil nog even uw aandacht vragen voor de ledenvergadering: 
 
Datum : 23 maart 2018 
Tijd : 14.00 uur 
Locatie: Het Mennistererf 
 
Mevrouw Reina de Groot seniorencoach van de ABN AMRO Bank zal na de ledenvergadering een 
presentatie “Veilig Internet Bankieren” verzorgen. 
De presentatie duurt ca. 3 kwartier en er is tijd om vragen te stellen. 
 
Het bestuur van SVZ wenst u mooie winterdagen en een goede gezondheid toe. 

 
 
Wie houdt er van fietsen en wie wil komen helpen bij het uitzetten van de fietstochten? 
Informatie Alie van Baak:  075-6169927. 
 

Gezocht:  LEDENADMINISTRATEUR/TRICE 

Onze ledenadministratrice Guda Breedveld is wegens persoonlijke omstandigheden gestopt en als bestuur 

danken wij haar voor haar inzet voor onze vereniging. 

Nu zoeken wij iemand, die deze taak zou willen overnemen. 

Info:   Nico Roels        -        06 20877791 

 

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden 

doet. 

Maar wij willen meer!  Veel meer! 

Hiervoor zijn mensen nodig. 

Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren. 

Kom en treedt toe tot ons bestuur. 

Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer. 

Info:  Henk de Jonge - 075 6168708 

 Nico Roels - 06 20877791 

    

 



 

 

 

 
Ook het komende jaar staan onze belastinginvullers voor u klaar om de 
belastingformulieren in te vullen. 
 
Als lid van Seniorenvereniging Zaanstreek geldt voor u in 2018 een tarief van  
€ 5,00. Voor een echtpaar is dit € 7,00. 
 
Onze groep belastinginvullers zijn u graag van dienst. 
 

 
 
WAT MOET U KLAARLEGGEN: 

Jaaropgaven over 2017: SVB  
                                          Pensioenfondsen 
                                          Lijfrente verzekeraars; 
 
                                      WOZ-beschikking van de gemeente peildatum 01-01-2016; 
                                      Hypotheekverstrekker over 2017; 
 
                                      Jaaropgaven van de bank 01-01- 2017;  
                                       Bewijsstukken van giften; 
 
                                       Beschikking van zorg- en huurtoeslag of bankafschrift waarop deze 
bedragen vermeld staan; 
 
                                        Facturen van buitengewone uitgaven i.v.m. ziekte (die buiten de 
ziektekostenverzekering vallen); 
 
                                        Tandarts- en fysiotherapeutkosten, doktersrecepten die u zelf moet 
betalen en die buiten uw ziektekostenverzekering vallen; 
 
                                        Vervoersbewijzen voor langdurig ziekenhuisbezoek: 
         
                                        Doktersverklaring dieet, ieder jaar nieuw aanvragen. 
 
                                        Uw betalingsbewijs van de SvZ, KBO etc. 
                                 
                                        BSN-nummer 
 
                                        Heeft u uw invuller gemachtigd en machtigingscode doorgegeven 
aan de invuller/ster? 
 
                                        UW BELASTINGINVULLER/STER 

 

 

 



 

 

 
Elke dinsdagmiddag biljarten, Pennemes aanvang 14.00 uur                                               

Elke woensdagmiddag Jeu de Boules, 0diz aanvang 13.30 uur 
 
ACTIVITEITENLIJST MAART – APRIL 2018. 
 
Maart  2 Bestuur   Pennemes    9.30 uur 

2 Bingo    De Vuister  13.30 uur 
  3 Klaverjassen   Pennemes  14.00 uur 
  5 Kunst    Dirk Prins  13.30 uur 
  9 Bingo    De Bovenkruier 14.00 uur 
  10 Klaverjassen   Pennemes  14.00 uur 
  12 Kunst    Dirk Prins  13.30 uur 
  16 Bingo    Pennemes  14.00 uur 
  17 Klaverjassen   Pennemes  14.00 uur 
  19 Kunst (laatste)  Dirk Prins  13.30 uur 
  21 De Eetclub   Aan Tafel  18.00 uur 
  23 Ledenvergadering  Mennistenerf  14.00 uur 
  24 Klaverjassen (Paas)  Pennemes  14.00 uur 
 
April  5 Bustocht Geert  Mennistenerf    8.00 uur 

6 Bestuur   Pennemes    9.30 uur 
6 Bingo    De Vuister  13.30 uur 

  7 Klaverjassen   Pennemes  14.00 uur 
  13 Bingo + loterij   De Bovenkruier 14.00 uur 
  14 Klaverjassen   Pennemes  14.00 uur 
  20 Bingo    Pennemes  14.00 uur 
  21 Klaverjassen   Pennemes  14.00 uur 
  25 De Eetclub   Bovenkruier  18.00 uur 
 
 

 

 
 
SvZ ledenvergadering vrijdag 23 maart 2018 aanvang 14.00 uur               
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek nodigt u uit voor de 

Ledenvergadering op Vrijdag 23 maart 2018 van 14.00 tot 17.00 uur in de A.D. zaal 

van het Mennistenerf in Zaandam. Bij binnenkomst zijn de benodigde stukken voor 

deze vergadering beschikbaar. Van tevoren kunt u het één en ander lezen op onze 

website. Daar zal Agnes voor zorgen.   

Na afloop van deze vergadering hebben wij een presentatie “Leren omgaan met 

het veilig internet bankieren” door mevr. Reina de Groot. 

Het bestuur hoopt u op 23 maart a.s. te begroeten. 

 
 

 

 

 



 

KLAVERJASSEN: 3, 10, 17 en 24 maart en  7, 14 en 21 

april 2018 in Pennemes. 
 

0nze klaverjasvrijwilligers staan te popelen om  er weer gezellige 

zaterdagmiddagen van te maken in de maanden maart 

en april 2018  

     

Omdat 24 maart bijna Pasen is, is er voor elke deelnemer aan deze 

klaverjasmiddag een aardige verrassing en zullen Mary en Jan voor een 

mooie paastafel zorgen. 

 

De prijs is € 1,50 voor SvZ- en Pennemesleden en € 2,50 voor niet-leden.  

En ook nu zijn niet-leden altijd van harte welkom. 

 

Wilt u leren klaverjassen? Het kaartspelletjes is heel goed te leren. 

Informatie:  Alie van Baak, 075-6169927. 

_____________________________________________________________________ 

 
 
Klaverjassen 16 maart Paas en 6 april 2018 gewoon gezellig in 
“Saenden”  Nova Zembla 2, Zaandam. Aanvang 14.00 uur 
Het klaverjasteam van SvZ in “Saenden” hoopt u weer te verwelkomen op 16 
maart en 6 april. Wij gaan dan net als altijd met heel veel plezier aan onze 
klaverjasmiddag beginnen. Het team heeft natuurlijk weer voor leuke prijsjes 
gezorgd. We maken er weer een hele gezellige en sportieve middag van met 
bovendien een lekker hapje. U bent van harte welkom !! Zet alvast in uw 
agenda, dat er op 16 maart en 6 april klaverjassen is. Misschien komt de 

Paashaas ook nog even langs.    De prijs voor leden van de SvZ en bewoners van 
“Saenden” is € 1,50 . Niet leden betalen € 2,50 .  
 

 
   
Ingezonden briefje van mevr. Overmeer:                                                                                               
Wat was het weer gezellig vrijdag bij Saenden en wat een prachtige prijzentafel, Het was 
weer geweldig.   Bedankt hiervoor Frieda en de anderen. 
                                                                                                                                                
Mevr. R. Overmeer, Wagenschotpad 22, 1506 HN Zaandam 
 

 

                                                                   

''LIEF EN LEED''  ER ZIJN VOOR ELKAAR 
 
Lief en Leed is een club van 6 enthousiaste dames. Wat doen zij ? 
Kaarten sturen naar jarige leden van 90 jaar en ouder.  Leden bezoeken, die een partner 
hebben verloren, kaarten sturen bij ziekte, verhuizing of overlijden.  
Ook willen we aandacht schenken aan huwelijks jubilea. We staan dan met bloemen bij het 
“bruidspaar” op de stoep, maar wees gerust, we bellen eerst voor een afspraak.  
 
Maar dit werk kunnen we niet doen zonder dat de leden ons helpen. Dus als u iets weet over 
een ziek lid, een eenzaam lid, een lid die wat te vieren heeft, meld het zodat we er aandacht 
aan kunnen schenken. Laten we met onze 950 leden omzien naar elkaar. 
 
Graag uw informatie naar: Erica Diel- van Bronckhorst coördinator Lief  en Leed                            
tel. Nr. 075-6167993  

 

 



 

SvZ BINGO IN DE VUISTER OP 2 maart en 6 april 2018                                         
AANVANG 13.30 UUR. Zaal is open om 13.00 uur. 
 
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat op 2 maart en 6 april 
a.s. wederom bingo spelen in Buurtcentrum De Vuister, 
Molenwerf 44, 1541 WR Koog aan de Zaan (Westerkoog). De 
Vuister bevindt zich vlakbij het winkelcentrum van 
Westerkoog. 
 
Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze middag per bordje € 2,00. Niet-leden 
betalen € 3,00. U kunt dan 4 rondes per bordje spelen. Niet leden zijn ook van harte welkom. 
Ineke en Wil staan te popelen om u te ontvangen, nadat zij zich hebben ingespannen om 
mooie cadeaus te kopen. Bent u nieuwsgierig naar deze prijzen? 
Wij zien u graag op 2 maart en 6 april 2018 vanaf 13.30 uur in De Vuister. 

 

 
SvZ BINGO IN DE BOVENKRUIER OP VRIJDAGMIDDAG  9  
MAART EN 13 april 2018.                   
 
Ook nu bent u weer van harte welkom om de bingo-middagen 
van de Seniorenvereniging Zaanstreek te bezoeken in De 
Bovenkruier, Drielse Wetering 49 en wel op 9 maart en 13 
APRIL 2018 aanvang 14.00 uur. 
 
Omdat 13 april de laatste bingo-middag is van dit winterseizoen zullen de dames tevens voor 
een loterij zorgen met mooie prijzen. Voor de loterij krijgt u 1 lootje gratis en verder kunt u 
meerdere lootjes kopen à € 1,00 p. stuk. Deze middag zijn er echter 3 rondes bingo-spelen. 
 
Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze middagen per bordje € 2,00. Niet-leden 
betalen € 3,00. U kunt dan 4 rondes en op 13 april 3 rondes per bordje spelen en mooie, 
leuke prijzen winnen. De dames zullen hiervoor zorgen. 
 
De Bovenkruier is goed bereikbaar. U kunt hier met de bus komen en ook kunt u gratis uw 
auto parkeren. Per fiets of lopen kan natuurlijk ook. 
 

 
 

Bingo vrijdag 16 maart en 20 april 2018 in Pennemes 
 
0ok voor het bingo-spel kunt u weer bij ons terecht op vrijdag 16 maart en 
20 april 2018 zullen wij dit opnieuw met u spelen in Verzorgingshuis 
“Pennemes”, Bloemgracht 95.  Aanvang 14.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom.  
Wilt u meespelen, dan betalen leden van de SvZ € 2.50. Leden van 
Pennemes  € 2.00 op vertoon van één van de pasjes en niet leden € 3.50 
p. bordje incl. een kopje koffie/thee met koek. U kunt dan 4 rondes spelen.  
Ook niet-leden zijn van harte welkom.               

 

 
 

NIEUWE LEDEN GEZOCHT !!!!     
 
Kom achter de geraniums vandaan, kom in beweging. Ga 
gezellig Jeu de boules met ons. Op woensdagmiddag kunt u 
kennis met ons maken bij Odiz-Frogs vlak bij het Herenhuis. 
Op het sportpark Kalverhoek. Wij zoeken nieuwe leden om 
gezellig met elkaar te spelen. Ballen zijn er genoeg en u kunt 
een maand gratis mee spelen.  
Groetjes Cor Gouwswaard 

  



 

NIEUWJAAARSRECEPTIE 2018 door Hans Tolstra. 

Hoewel ik me terdege besef dat er op het moment dat u dit leest inmiddels alweer bijna twee 
maanden zijn verlopen sinds het moment dat ik deze regels aan mijn tekstverwerker onttrok, 
wil ik u toch niet mijn ervaringen onthouden die ik opdeed tijdens de meer dan 100% geslaagde 
Nieuwjaarsreceptie van onze SvZ. 

Hoewel ik niet zo enorme liefhebber ben van dit soort recepties – ik heb er in mijn werkzame 
leven heel wat meegemaakt waarvan de daarbij behorende toespraken alleen voor wat betreft 
het jaartal van elkaar verschilden – toog ik samen met mijn vrouw, die vorig jaar ook lid was 
geworden van de SvZ, ruim op tijd naar het Mennistenerf. Ik had zo’n vreemd voorgevoel dat 
het wel eens druk kon worden, en dan kan je beter maar op tijd zijn.  

Kennelijk hadden vele anderen een zelfde voorgevoel gehad, want om even over half twee zat 
de hal van het Mennistenerf al behoorlijk vol met belangstellenden. Eenmaal in de zaal konden 
de altijd weer aanwezige en onvolprezen vrijwilligers zich gaan bezighouden met het 
aandragen van extra stoelen, zodat iedereen uiteindelijk toch een zitplaats had. Tien minuten 
na het geplande tijdstip kon Henk de Jonge de gasten toespreken, echter slechts nadat hem 
was aangegeven dat hij de microfoon op een wat onnatuurlijke manier diende vast te houden, 
anders was hij niet te verstaan. Nadat was stilgestaan bij de leden die ons in het vorige jaar 
waren ontvallen was er ruimte voor wat luchtiger zaken en kon ieder zich de koffie met gebakje 
laten smaken. 

Uit Den Helder – of eigenlijk Huisduinen – was naar het Zaanse afgereisd zangeres Sandra 
Mooy met een haar muzikaal begeleidende partner. Zij nam ons die middag mee op een 
muzikale reis door in feite de hele wereld, met liedjes die vrijwel iedereen kende en die meer 
dan regelmatig door het publiek werden meegezongen. Naast een goede stem beschikte zij 
over een breed repertoire, waarmee zij ons in etappes de gehele middag vermaakte, 
afgewisseld door een fraai gedicht en anekdote, verteld door één van onze leden Bep van Til. 
Als ik eens wat vaker naar de Nieuwjaarsreceptie van de SvZ. was gegaan, zou ik hebben 
geweten dat dit inmiddels een jaarlijkse traditie is geworden, heel leuk. 

Tussen alle liedjes door, die soms wat onbeleefd werden begeleid door hinderlijk geklets, werd 
middels allerlei drankjes en hapjes de inwendige mens ook niet vergeten, wederom dankzij die 
geweldige vrijwilligers. Hoewel de tijd eigenlijk veel te snel voorbij glijdt, sta ik nu alweer te 
popelen om naar de Nieuwjaarsreceptie van 2019 te gaan en ik adviseer u om dat ook te doen. 
(Maar kom wel op tijd!) 

 

FILOSOFISCHE GESPREKKEN IN DE BRON   
  
Tijdens de eerste filosofische gesprekken in De Bron op 31 januari, heeft iedereen op een 
constructieve manier deelgenomen aan de discussie waarbij ouder worden centraal stond.  
 
Het is verrassend om te constateren dat er een behoorlijke belangstelling bestaat voor het op 
deze manier uitdiepen van hedendaagse thema’s. Deze worden extra interessant door de 
snelle veranderingen die nu gaande zijn. Filosofen, zoals René ten Bos spreken over de 
verwarring die is ontstaan. De omschrijving die hij hanteert is dat we in een soort wolk leven 
en wel bewegen maar velen de weg niet meer weten. De mens en de planeet zijn niet alleen 
met elkaar in gevecht maar zijn ook tot elkaar veroordeeld. Klimaatverandering, komende 
technologie en sociale ongelijkheid zijn fenomenen waarop antwoorden moeten worden 
gevonden. Het lijkt of de mens het idee heeft dat alles maakbaar moet zijn en we zelfs de 
natuur willen beheersen. Dit kan de grootste misvatting worden van de homo sapiens. 
 
Wij zullen onze reis naar de diepte van de mens voortzetten, waarbij we nieuwe thema’s die 
door deelnemers worden gekozen zullen bespreken. U begrijpt dat een ongelimiteerde 
deelname onmogelijk is maar ik wil zeker op het moment van aanmelding bekijken of ik 
iemand nog kan toevoegen. Mocht u belangstelling hebben stuur dan even een mailtje naar: 
verhoevenkoffiekring@tele2.nl    
 
De volgende bijeenkomst is op woensdagmiddag 28 maart (een keer per maand) 
Plaats: De Bron, Lobeliusstraat 71 Zaandam 
Kosten : € 2,50 per keer inclusief koffie/thee  



 

Seniorenvereniging Zaanstreek BUSTOCHT DONDERDAG 5 APRIL 2018.  
 
Vertrek vanaf Mennistenerf om 8 uur, terugkeer 18 uur, op tijd voor het 
diner. Begeleiding Geert van Boxtel, 06 24223192. 
 
Eerst naar Harderwijk voor koffie en een begeleide stadswandeling van 
ca. 2 km. Daarna naar Zwolle voor lunch en bezoek Grote Kerk op ei-
gengelegenheid en een rondleiding door het Vrouwenhuis. Dan een be-
zoek aan kasteel het Nijenhuis, een dependance van de Zwolse Fun-
datie. En tenslotte 0m 18.00 uur in het Mennistenerf een driegangen diner met een drankje en kof-
fie. 
 
. Harderwijk, ooit een herdersdorp waar handelaren een wijk stichtten, heeft nog delen van haar 
middeleeuwse vestingwerken, enkele mooie pleinen, charmante historische straatjes, stadsboerde-
rijen en resten van de Gelderse Academie, waar ooit Boerhaave en Linnaeus promoveerden. 
 
. Het Oude Vrouwenhuis in Zwolle was in de 17de eeuw de woning van Aleijda Wolfsen, die  
huwde burgemeester Soury, en liet voor hun 15 kinderen een belendend pand erbij  betrekken. Zij 
nam deel aan een kring van 6 schilderessen, wier werk het nog authentieke interieur siert. In 1742 
werd het nagelaten aan een stichting voor Hervormde oudere dames, die er kleine aanpassingen 
verrichtten. 
 
. Van de Grote of Michaëlskerk uit de 15de eeuw werd de ingestortte toren in 1688 vervangen door 
een consistoriekamer in rijke Lodewijk XIV-stijl. Ook bijzonder zijn het renaissance koorhek uit de 
16de en een weelderig gesneden kansel uit de 17de eeuw.  
 
. De 14de -eeuwse havezate het Nijenhuis werd in de 17de eeuw tot kasteel verbouwd en tot 1984 
bewoond door kunstverzamelaar Hannema, ooit directeur van het Rotterdamse Boymansmuseum, 
die er een beeldentuin liet aanleggen. Tegenwoordig is hier zowel binnen als buiten een keuze te 
zien uit de eigen collectie, die van De Fundatie en de provincie Overijssel.  
 
Leden kunnen mee voor € 41,00    En niet leden voor € 49,00 
 
Waarbij inbegrepen koffie, thee of chocolademelk in Harderwijk, bezichtiging van bijzondere plek-
ken aldaar en rondleiding in het Zwolse Vrouwenhuis (t.w.v. € 4,00) 
Niet inbegrepen zijn de lunch, bezoek Zwolse Grote Kerk (gratis), entree kasteel Nijenhuis 
(MJK gratis, anders € 10,00) en diner in het Mennistenerf (3-gangen + 1 drankje + koffie € 10,00) 
 
Leden betalen € 41,00        Niet leden € 49,00.      Diner € 10,00 
 

Opgeven bij mevrouw Alie van Baak Schepenlaan 146 1503 HM tel. 6169927 
 
 Naam deelnemer:   ……………………..   
  
Adres:    .................. 
 
Woonplaats en postcode:    .................. 
 
Telefoon:        .............................. 
 
Lid SVZ:   …………….. 
 
I.b.v. museumkaart  ……………… 
 
Wel of geen diner             ………………voor € 10,00. 
 
BETALING OP DE REKENING VAN DE S.V.Z.  NL.10 RABO 0180 5343 35  

 



 

 
VEZELS BELANGRIJK IN UW VOEDING  Hoeveel vezels hebben we nodig en waarom?  
 

Vezels geven sneller een vol gevoel. Maar er zijn meer redenen om ze te eten. Weet u 
waarom vezels belangrijk zijn en in welke producten de meeste zitten?  
Waarom zijn vezels nodig? 
 
Vezels zorgen er onder meer voor dat u sneller een vol gevoel krijgt en dat u een betere 
stoelgang heeft. Maar dat is niet het enige. Vezels helpen ook bij het verlagen van uw 
bloeddruk. En u loopt minder kans op diabetes type 2, borst- en darmkanker, hartziekten en 
beroertes. 
 
Vezelrijke producten: 
 
Vezels zijn er in verschillende soorten en zitten in heel veel producten. Zoals bijvoorbeeld in 
groente en fruit, in volkorenbrood en -pasta en in noten, pinda’s en peulvruchten. Maar er is 
meer vezelrijke voeding. Benieuwd hoeveel vezels waar in zitten? Op de website van het 
Voedingscentrum vindt u een tabel met een duidelijk overzicht. 
 
Hoeveel vezels is nodig? 
De Gezondheidsraad geeft als advies elke dag 30 tot 40 gram vezels te eten. Eet u ze te 
weinig? Voeg ze dan stap voor stap toe aan uw menu. Varieer  bijvoorbeeld eens in uw 
ontbijt of diner. Of neem een vezelrijk tussendoortje. Weet u niet goed hoe u vezels toevoegt 
aan uw menu? Op de website van I’am a foodie staat een voorbeeld van een vezelarm en 
vezelrijk menu. Ziet u het verschil? Doe er uw voordeel mee. 
 
Havermout: bron van vezels 
Havermout is helemaal terug van weggeweest. Het is een bron van vezels en u kunt er veel 
meer mee dan alleen gebruiken in het ontbijt. Zo is het een goed ingrediënt voor 
ovenschotels, soepen, smoothies en snacks. Havermout geeft lang een vol gevoel, is 
glutenvrij en kan helpen bij het verlagen van uw cholesterol. Op zoek naar gerechten met 
havermout in de hoofdrol? In het boek Havermoutje (ISBN 9789048825844, € 19,95) vindt u 
maar liefst 75 recepten.  
 
De Ledenvereniging Evean d.d. 9-2-2018  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
24-uurskamer geopend in Crematorium en Uitvaartcentrum Zaanstad 
 
ZAANDAM: vanaf februari beschikt Crematorium en Uitvaartcentrum Zaanstad over een 24-
uurskamer met eigen entree. Hier kunnen nabestaanden tot het moment van de uitvaart dag 
en nacht hun overleden dierbare bezoeken zonder afspraak.  
 
De 24-uurskamer is een huiselijk ingerichte ruimte met een warme uitstraling waar de 
overledene kan verblijven tot het moment dat de uitvaart plaatsvindt. Nabestaanden krijgen 
een eigen sleutel en hebben een eigen entree. Zo hebben zij 24 uur per dag toegang tot de 
ruimte om in alle rust afscheid te kunnen nemen, wanneer zij dat willen. 
 
Crematorium en Uitvaartcentrum Zaanstad biedt alles voor een goed afscheid onder één 
dak. Van verzorgingsruimte en rouwkamers tot sfeervolle ruimtes voor de plechtigheid met 
een hapje en drankje na afloop. De uitvaartlocatie maakt onderdeel uit van PC Uitvaart, 
expert op het gebied van uitvaartverzorging in de regio Noordwest-Nederland. 
 
Inf.: 06-20135491  e-mail: saskia.dingemans@pc.nl    
 
 
 
  



 

 

VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 
 
 
Op woensdag 21 maart 2018 hebben wij een tafel gereserveerd in 
restaurant “Aan tafel”, Dam 10.  
 
Harold en Natasja Nijdam hebben voor ons wederom een bijzonder 
menu samengesteld. Bestaande uit een proeverij van diverse 
voorgerechten. Het hoofdmenu bestaat uit Kabeljauw of Varkenshaas met div. groenten, 
aardappelmuffin en frites en diverse sauzen en als dessert een selectie van heerlijke 
desserts. 
De keuze is vis of vlees.  Aanvang 18.00 uur. De prijs voor dit heerlijke diner bedraagt          
€ 20,50 excl. drankjes. 
 
Even vòòr 14 maart a.s. opgeven bij:                                                                                  
Erica Diel, 6167993 of Alie van Baak, 6169927 en betalen op de RABO rekening van de 
SvZ:  NL10 RABO 0180 534335  

 
 
OP WOENSDAG 25 april  2018 hebben Erica en Alie bedacht om dit nog 
een keer, wegens groot succes, te doen in De Bovenkruier. Drielse 
Wetering 51, Het Kalf. 
Net als de vorige keer hebben wij hier een 3-gangen verrassingsdiner 
besteld. Maar ook nu nemen wij aan “voor elk wat wils”. De prijs voor dit 
diner is slechts   € 8,50 incl. een fooitje, excl. drankjes. Aanvang 18.00 uur. 

Graag even opgeven vòòr 17 april a.s. bij:   
Erica Diel 6167993 of Alie van Baak 6169927 en betalen op de RABO rekening van de 
SvZ nr. NL10 RABO 0180 534335 
__________________________________________________________________________ 

 

 
HULP NODIG MET DE COMPUTER / IPAD? 

We leven in een veranderde wereld en binnenkort wordt de computer toch wel een  
belangrijke informatiebron in ons leven. Wellicht heeft u al een PC of een I-pad en weet u 
niet zo goed om hier mee om te gaan, dan heeft de SENIORENVERENIGING 
ZAANSTREEK voor u een oplossing. Wij hebben nl. Agnes Brans bereid gevonden om bij u 
aan te komen om u een beetje wegwijs te maken in het mysterie van deze apparaten tegen 
een kleine vergoeding. 
Heeft u problemen? Wilt u van te voren vertellen wat uw problemen zijn? Onze vrijwilliger 
kan u dan vertellen of zij u kan helpen. Het zou bv. kunnen gaan om email, internet, 
tekstverwerken waaronder ook bv. mappen maken [documenten en foto’s ordenen}.  Foto’s 
op de computer zetten en basis bewerken. Ook voor sociaal media zoals facebook.  
 
Mevr. A. Brans tel. nr. 6352846  
 
Als er iets aan de computer stuk is kan zij u niet helpen.  Dus het ligt aan de vraag of zij iets 
voor u kan doen. Heeft u nog garantie op de PC, neemt u dan eerst contact op met de 
leverancier. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
WIE OH WIE????? 
 
Niels Hoekstra, fysiotherapeut Even Oostergouw wil een koersbal activiteit aanbieden aan de 
bewoners en daarom is hij op zoek naar mensen met ervaring.   

 



 

 

 

 

VAKANTIE NAAR ODOORN, DRENTHE  

VAN 14 T/M 21 JULI 2018. 

Voor het jaar 2018 hebben wij gekozen voor 
HOTEL DE ORINGER MARKE, ODOORN  
(Drenthe). En waarom dat leest u hieronder 
 
Landschappen, bossen en zandverstuivingen 

tonen trots hun prachtige kleuren, kortom een schitterend natuurgebied. Dit hotel ligt midden in 
de dorpskern, waar een paar kleine winkeltjes zijn alsmede een grote supermarkt en beschikt 
over 2-persoons- en 1-persoonskamers, alle voorzien van douche, toilet, kluisje, telefoon, tv.       
Er is gratis Wifi (draadloos internet). Er is een lift. 
 
Wij hebben hier volledig pension geboekt incl. ontbijtbuffet, lunch in buffetvorm met vooraf een 
afwisselend warm hapje en ’s avonds een 3-gangenmenu.Tijdens de maaltijd is er altijd water 
beschikbaar. Indien u in het hotel bent krijgt u om 10.30 uur en 20.00 uur gratis koffie/thee. Op 
zondag is er ’s morgens een traktatie (van de streek) bij de koffie/thee. Onderweg zijn alle 
consumpties voor rekening van de gasten.  
   
Wij hebben hier de week van 14 t/m 21 juli 2018 geboekt met als gastvrouwen, net als vorig jaar, 
Erika Klarenbeek en Ineke van Wijngaarden.  
 
De prijzen zijn: 
Er zijn alleen nog 2-pers. kamers vrij. 
Voor SvZ-leden voor een 2-persoonskamer € 525,00 p.p.. Niet leden betalen € 555,00 p.p. 
 
Voor het vervoer van uw rollator, zonder mandje, brengen wij € 10,00 in rekening. 
 
Wij kunnen voor u een reis- annuleringsverzekering afsluiten.                                                      
Bij annulering brengen wij € 15,00 in rekening. 
 
Bij de prijzen is het volgende inbegrepen: 

 Halen en brengen per luxe touringcar. 1 koffer p.p. (max. 15 kg.) 
 5 middagexcursies. Informatie volgt nog. 
 De woensdag is een vrije dag en u kunt dan een bezoek brengen met het OV-

vervoer aan Emmen om te winkelen of de dierentuin te bezoeken.                     
Ook kunt u fietsen huren. 
 

Natuurlijk hebben we aan de avonden gedacht met o.a.:                                                              
film, leuke kwis, bowlingavond, spelletjes en/of bingo en op vrijdag live muziek met warm en koud 
buffet.  
 
Wij vragen van u een redelijke goede gezondheid. De bus in- en uitstappen moet voor u geen 
probleem zijn.  
 
 
INFORMATIE:  ALIE VAN BAAK, TEL. NR. 075-6169927,   e-mail: vanbaak@zonnet.nl   

 
 

   
 

   

 



 

 

Wij hebben een optie voor deze reis en daarom vragen wij u om vòòr 30 maart 2018 uw formulier in te 

sturen. De toewijzing volgt op binnenkomst.  

 

U kunt zich alleen schriftelijk opgeven door middel van onderstaande strook te zenden naar Alie van 
Baak, Schepenlaan 146, 1503 HM Zaandam, tel. nr. 6169927. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAAM: 
 
Dhr………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mevrouw:………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Straat:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Plaats en 
postcode:………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel. nr. van 
uzelf:………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                               
 
Tel. nr. van uw contact 
persoon……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ik neem wel rollator mee……………………………………. 
 
Ik neem geen rollator mee…………………………………. 
 
Ik wil wel een annuleringsverzekering afsluiten 
 
Ik wil geen annuleringsverzekering afsluiten.   
 

 2-pers. Kamer………………………………….. 
 

Lid SvZ nr……………………………………………….Geen Lid……………………………………………….. 
 
 
2-pers. kamer samen met……………………………………………………………………………………… 
 
 
Kamergenoot lid van de SvZ?  Ja dan even het SvZ nr. invullen………………………………..             
 
Kamergenoot geen lid…………………………………………….. 
 
Kamergenoot moet wel even een eigen formulier invullen en opsturen. Wilt u wel lid worden van onze 
vereniging, dan geldt voor u ook de prijs voor leden. 
  

 

 



 

 

 

 

KORTING VOOR SVZ-LEDEN: 
KAPSALON  LUCIANO’S:  Bij deze kapsalon, die gevestigd is in het Verzorgingshuis Pennemes aan de 
Bloemgracht, krijgt u 10% korting op de behandeling. Wel even uw SvZ-pasje laten zien. U kunt hier 
terecht voor de kapsalon, maar ook voor de beauty- en nailssalon. Even een tel. afspraak maken: tel. nr. 
voor de kapsalon in Pennemes: 06-52710207 en voor de beautysalon: 06-34825305. 
Bij de kapsalon in het Verzorgingshuis Pennemes kunt u terecht op de woensdag, donderdag en 
vrijdagmiddag van 10.00 uur – 17.00 uur na telefonische afspraak.  
 
RESTAURANT “AAN TAFEL”: 
Restaurant “Aan Tafel” is gevestigd op Dam 10 A te Zaandam, in de voormalige winkel van PERK 
IJzerwaren. Op vertoon van uw SvZ-ledenpasje krijgt u hier 20% korting op de dan geldende prijzen voor 
uw diner exclusief dranken. Met uitzondering van het weekmenu of andere actie’s. Reserveren is gewenst 
en kan telefonisch via  nr. 075-6149613. Tevens kunt u reserveren per e-mail info@aantafelzaandam.nl of 
via de website: www.aantafelzaandam.nl  
Maak gebruik van deze leuke aanbieding. De eigenaren Harold en Natasja Nijdam heten u van harte 
welkom “Aan Tafel”. Maandag en dinsdag gesloten. 
 
RIJBEWIJSKEURING: 
Uw rijbewijskeuring kan bij onze keuringsartsen Van Deursen te Westzaan voor € 27,50 (niet-leden betalen 
€ 30,00) na telefonische afspraak tel.nr. 6217518. 
In het jaarboek staat vermeld, dat u een uittreksel uit bevolkingsregister nodig heeft, maar dit heeft u niet 
meer nodig. 
 
FILMS: 
In filmtheater De Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, kunnen alle 50+ers elke donderdagmiddag (aanvang: 
15.00 uur) naar de film. De entreeprijs is € 5,50. Wilt u weten welke film er komt, raadpleegt u dan het 
Noord-Hollands dagblad of informeer telefonisch (tel.nr. 6311993). Of www.de-fabriek.nl 
 
Pathé 50 plus bios heeft een vaste ticketprijs van € 6,50 + gratis koffie/thee met iets lekkers op de 
dinsdagmiddag. Dat is ruim 20% voordeliger dan een regulier ticket.  
Elke week worden er op vaste momenten prachtige films vertoond, waarbij het aanbod elke 2 weken 
wisselt.  
In Zaandam rekent Pathé voor een kaartje € 8,50 aan alle senioren vanaf 65 jaar op alle films. U dient voor 
korting altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Informatie omtrent de films: website van Pathé 
www.pathe.nl/bioscoop/zaandam of tel. 6126340. 
 
ZAANTHEATER: 
Dit theaterseizoen krijgen leden van de SvZ een bedrag van € 2,50 korting per kaart bij 
het Zaantheater. Op vertoon van uw SvZ-ledenpas kunt u de kortingskaarten uitsluitend 
bij de kassa van het Zaantheater kopen, dus niet via internet. Uitgezonderd enkele voorstellingen en de 3e 

rang en de Toprang. 
De korting is niet geldig op reeds gekochte kaarten en in combinatie met andere kortingen. 
In verband met de lage toegangsprijs van de Seniorenserie, geldt hiervoor de korting van € 2,50 niet. 
 
Kappa Helpt!, mantelzorgondersteuning :  Kappa Helpt! biedt betrouwbare mantelzorgvervangers. Zij 
komen een paar uur oppassen, zodat de reguliere mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. In de 
maanden januari, februari en maart 2016 krijgt u op vertoon van uw SVZ-pasje 50% korting op het 
inschrijfgeld van € 35,00. Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met Eve van Dijk. 
Dagelijks te bereiken van 9.00 – 17.00 uur op 06 – 44 696 986.  
 

 

 

 

 
 
  



 

 

 
 

      
Mevr. H. Ackerman  Mevr. Gras-Spijkstra  Mevr. V. Melis 
Mevr. T-Bent-Honig  Dhr. H. Hoekstra  Mevr. A. Rigter 
Mevr. Bets-Beunder  Dhr. J. ten Hoope  Mevr. M. van Rijn 
Mevr. B. Blom   Dhr.  M. Kat   Mevr. F. Stroombergen 
Dhr. C. Buijs   Mevr. M.C. Kat-Spaans  Mevr. Schut-Busch 
Mevr. A. Gelderman-Honig Mevr. W.P. Kruijver  Mevr. J. van Veen 
        Mevr. C. Wolfrat-Lust 
 

 

 
Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van mei 2018.  

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Nico Roels, 06-20877791 

e-mail: roels@chello.nl                              

 
Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek, 
wilt u dan onderstaande ingevulde bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met 

de ledenadministratie 
Lidmaatschap per 1 januari 2018 t/m 31-12-2018 bedraagt € 18.50   

2e lid op hetzelfde adres € 16,00 
 

 

 
Naam/voorletter……………………………………………………Man/vrouw 

 
Naam/voorl. partner…………………………………………… Man/vrouw 

 
Geb. Datum………………………        Geb. datum partner………………... 

 
Adres……………………………………      Postcode/plaats……………………. 

 
Tel. nr…………………………………..     Datum aanmelding………………… 

 
E-mail…………………………………..     Bank. Rek. Nr.……………………….. 

 
 

 Graag betalen na aanmelding op rekening nr.: NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v.  

Seniorenvereniging Zaanstreek.     
 

_________________________________________________________________ 
 

SVZ  BILJARTEN.  INLICHTINGEN: DE HEER JOHAN ENGEL, TEL. NR. 6169461 

 
Bij de Seniorenvereniging Zaanstreek kunt u eveneens leren biljarten. In verzorgingshuis 
Pennemes, Bloemgracht, Zaandam staat een mooi biljart en hiervan kan een ieder, die dat wil, 
gebruik maken. Elke dinsdagmiddag kunt u hier terecht en zal er iemand aanwezig zijn om u 
wegwijs te maken in deze sport. De aanvang is 14.00 uur in de grote zaal van Pennemes. Komt u 
gerust eens vrijblijvend kijken of een keer meespelen. De kosten zijn laag. 
 

  



 

     Oostendorp Verhuizingen 
  

  

              Familiebedrijf  sinds 1969 

                                       

 

   * Gespecialiseerd in particuliere verhuizingen 

* Kantoor en bedrijfsverhuizingen 

* S e n io re n ko rting  
* Piano- en vleugeltransport 
* Ve rh u u r e n ve rko o p van verhuismateriaal 

* Opslag en transport in containers 
* De -e n m o n tag e se rvic e  
* Budgetverhuizingen 

Zie ook www.oostendorpverhuizingen.nl      

 
Tel: 075-6179078                          Bespaar uzelf  
email: info@oostendorpverhuizingen.nl              de ellende  
                                                                               bel de erkende                               

 

 
Autobedrijf Optimaal Paltrokstraat 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auto bedrijf optimaal 
Paltrokstrat 4 
1508 EK Zaandam  

 
Autobedrijf Optimaal 

*ouderwetse optimale autoservice                 Respijtzorg                                                   
*APK keuring                                                                                              Begeleiding naar Theater/Ziekenhuis 
*gratis leenauto                                                                                          Wandelen met rolstoel  
*Altijd prijsopgave vooraf                                                                            Aandacht / gezelligheid                                                                           
*reparatie onderhoud alle merken 
*gratis montage lampjes 
*aircoservice 
*service met een glimlach, ook voor senioren 

 

U bent altijd welkom om kennis te maken met                                       
ons bedrijf.   

 
De koffie of thee staat klaar.                                                                          06-4469698 
   075-6164444                                                                                              info@kappahelpt.nl                                                                         
www.autobedrijfoptimaal.nl-info@autobedrijfoptimaal.nl                              www.kappahelpt.nl                         

 

 



 

 

 

           

 

advertentie 

De Bovenkruier 
Cultureel Activiteitencentrum Zaandam  
 

Drielse Wetering 49 

1509 KP Zaandam 

 info@debovenkruier.nl 

www.debovenkruier.nl en volg onze facebook pagina 

075-6154553 

___________________________________________________________________________ 

 

Activiteiten in De Bovenkruier 
 
Elke maand maken we een overzicht van de activiteiten die in de komende maand plaats zullen 
vinden. Deze flyer ligt in het buurtcentrum, maar wanneer u u aanmeldt voor onze nieuwsbrief 
ontvangt u hem ook aan het begin van elke maand in uw digitale brievenbus. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar info@debovenkruier.nl.  
 
Voor al onze activiteiten en cursussen kunt u kijken op www.debovenkruier.nl. Hier staan ook 
de activiteiten die anderen organiseren in De Bovenkruier vermeld. Er is vast iets voor u bij. 
Kom eens langs voor een kopje koffie of thee. U kunt dan ter plekke meer informatie vragen.  
 

We zijn ook heel benieuwd welke ideeën en wensen voor een 
activiteit u zelf heeft! Wilt u misschien met anderen een spelletjesmiddag beginnen, 

wilt u samen muziek maken of heeft u belangstelling voor kunst en cultuur? Is er een onderwerp 
dat u graag behandeld zou willen zien op onze maandelijkse themamiddag? Bespreek het met 
ons, misschien kunnen we samen met u iets organiseren!  
 

Samen eten 
Op dinsdagavond vanaf 17.30 uur en woensdagavond vanaf 18.00 uur kunt u aanschuiven bij 
het Eetcafé. Voor € 7,50 op dinsdag en € 8,00 op woensdag eet u een lekker 3-gangenmenu. 
Als u mee wilt eten moet u zich wel van te voren aanmelden. 
Op donderdag serveren we van 12.00 tot 13.00 uur een heerlijke kop versgemaakte Soep met 
stokbrood voor € 2,50. Meld u van te voren even aan, dan zorgen we dat er genoeg soep is 
voor iedereen. 
 

Het Handwerkcafé is op de eerste én derde dinsdagmiddag van de maand. Deelname is 

gratis, u betaalt alleen de koffie of thee die u drinkt.  
 

Op vrijdagmiddag kunt u Sjoelen. Er wordt dan door een groepje enthousiaste dames een 

heuse competitie gespeeld op wedstrijd-sjoelbakken. De gezelligheid en het onderlinge contact 
is echter minstens zo belangrijk. De kosten zijn € 8,00 per maand. 
 

Elke 4e dinsdag van de maand, vanaf 14.00 uur, is er Bingo. Meedoen kost € 3,00 per bordje, 

u kunt dan 4 rondes spelen.  
 

Tot ziens in De Bovenkruier!  

 

 

 

 

 



 

          

_________________________________________________________________________________ 

 

Pennemes 

Vrijwilligers gezocht voor NLDoet  
Wilt u een dagje de handen uit de mouwen steken voor Zorginstelling Pennemes? Doe dan op 9 en 
10 maart 2018 mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. U maakt kennis met 
vrijwilligerswerk en helpt onze Pennemes een klus te klaren. We hebben bij Pennemes een prachtige 
binnentuin en daktuin. Een duurzame leefomgeving voor mens en dier. Meer contact met de natuur 
zorgt voor een aantoonbaar positief effect op de gezondheid en leefgenot.  
 
Pennemes organiseert in samenwerking met NLDoet en Gessel Groen een “groene 
vrijwilligersactiviteit” voor bewoners, wijkbewoners, vrijwilligers en iedereen met groene vingers. 
Onder begeleiding van gekwalificeerde medewerkers van GesselGroen gaan wij samen de tuin 
onderhouden en klaar maken voor de zomer. Kortom een heerlijke dag buiten in de natuur. Bent u na 
het lezen van dit bericht enthousiast geworden? Geef u dan op bij de gastvrouw in het restaurant van 
Pennemes. U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar: activiteiten@pennemes.nl 

 

 



 

          

 
 

Welkom bij Pennemes.  Voor informatie:  tel. nr. 075-6504110 

Pennemes is het gastvrije wijkzorgcentrum in het bruisende hart van de Rosmolenwijk.  

U bent van harte welkom om deze activiteiten bij te wonen en gezelligheid staat voorop. 

 

MAART__________________________________________________________________ 

Za. 03-03-18  14.00u  Klaverjassen SVZ    Restaurant 

Zo. 04-03-18 09.30u  Kerkdienst       Restaurant 

    14.30u  Muziekconcert Marimba Duo   Restaurant 

Ma. 05-03-18  10.00u  Verkoop en modeshow Marion Mode Restaurant  

Vr. 09-03-18 09.30u  NL Doet - Groen & Plezier    Tuin   

Za. 10-03-18  09.30u  NL Doet - Groen & Plezier    Daktuin 

   14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo. 11-03-18  09.30u  Kerkdienst      Restaurant 

Ma. 12-03-18  10.00u  Week van de Zorg & Welzijn   Restaurant 

   10.00u  Verkoop van der Stelt Zorgmiddelen  Foyer 

    16.00u  Dans en muziekmiddag met een snack  Restaurant 

Wo.  14-03-18  10.00u  Week van de Zorg & Welzijn    Restaurant 

    10.00u  Gezond Natuur Wandelen    Foyer 

     14.30u  Paaszangdienst     Restaurant 

Vr. 16-03-18   10.00u  Week van de Zorg & Welzijn    Restaurant

    10.00u  Nationale Pannenkoekendag     Restaurant 

    14.00u  Bingo SVZ     Restaurant 

     10.00u  Rollatorcheck      Foyer  

Za. 17-03-18  14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo. 18-03-18 10.30u  Kerkdienst PGZ    Restaurant 

Di.  20-03-18 10.00u  Verkoop Textiel van Leegwater   Foyer 

Do. 22-03-18  10.00/14.00u Workshop Paasstuk maken   Restaurant  

Za.  24-03-18  14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo.  25-03-18 09.30u  Kerkdienst PGZ    Restaurant 

 

APRIL____________________________________________________________________ 

Zo.  01-04-18  09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

Wo.  04-04-18 10.00u  Groen & Plezier     Tuin 

Za.  07-04-18 14.00u  Klaverjassen     Restaurant 

Zo.  08-04-18  09.30u  Kerkdienst PGZ    Restaurant 

    14.30u  Muziekconcert Oranje Boven   Restaurant 

Di.  11-04-18 10.00u  Verkoop Heijdenrijk Mode   Foyer 

Za.  14-04-18  14.00u  Klaverjassen SVZ    Restaurant 

Zo.  13-04-18 09.30u  Kerkdienst PGZ    Restaurant 

Wo.  18-04-18 14.30u  Bingo Tiny & Tiny     Restaurant 

Vr.  20-04-18 14.00u  Bingo SVZ     Restaurant  

Do.  19-04-18 10.00u  Pennemes Excursie     Extern 

Za.  21-04-18 14.00u  Klaverjassen SVZ    Restaurant 

Zo.  22-04-18 09.30u  Kerkdienst PGZ     Restaurant 

     14.30u   Optreden Koor Ontroerend Goed  Restaurant 

Zo.  29-04-18 09.30u  Kerkdienst PGZ    Restaurant  

 

 

 



 

Activiteiten Mennistenerf maart en april 2018             

Maart 2018 

dag datum activiteit 
 

tijd locatie 

zondag 4-3 optreden van Fred Kerkvliet 14.30-16.00 Arend Dik zaal 

zondag 11-3 kerkdienst 
optreden van Da Capo 

10.15  
14.30-16.00 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

dinsdag  13-3 De Rode hoedjes, d.m.v. een 
modeshow wordt oud ondergoed , 
kleding en bruidsjurken getoond 

14.30-16.00 Arend Dik zaal 

vrijdag 16-3 midden in de maand borrel 16.00-17.00 pantry 

zondag 18-3 optreden van Concertine 14.30-16.00 Arend Dik zaal 

woensdag 21-3 kienen 14.30-16.00 Arend Dik zaal 

zondag 25-3 kerkdienst 
optreden Country en Westernkoor 

10.15 
14.30-16.00 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

vrijdag  30-3 culinaire avond 18.00 Arend Dik zaal 

 

April  2018 

dag datum activiteit 
 

tijd locatie 

zondag 1-4 kerkdienst 1e paasdag 
geen optreden i.v.m. 1e paasdag 

10.15 
 

Arend Dik zaal 

zondag 8-4 kerkdienst 
optreden van Westfries Colectief 

10.15 
14.30-16.00 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

vrijdag 13-4 midden in de maand borrel 16.00-17.00 pantry 

zaterdag 14-4 marktkraampjes in de hal 10.00-15.00 in de hal 

zondag 15-4 optreden Jo’s Generation Mix 14.30-16.00 Arend Dik zaal 

woensdag 18-4 kienen 14.30-16.00 Arend Dik zaal 

zaterdag  21-4 klaverjassen 19.30 Arend Dik zaal 

zondag 22-4 kerkdienst 
optreden van Con Piacere 

10.15 
14.30-16.00 

Aren Dik zaal 
Arend Dik zaal 

vrijdag  27-4 culinaire avond 18.00 Arend Dik zaal 

 

HET UITBUREAU MENNISTENERF:  

Op woensdag 28 maart a.s. gaan we weer van start met een deksels 
dagje. 
De reis gaat naar Terwolde waar we een driegangendiner krijgen. Dit 
gebeurt echter niet op de manier zoals we gewend zijn……verrassing!  
In de ochtend zal er nog een activiteit zijn. Welke dat is, is nog niet 

bekend. We zullen u op de hoogte houden met affiches, die we ophangen op de gebruikelijke 
plaatsen. 
 
Woensdag 25 april a.s. zullen we een bezoek brengen aan het Oude Ambachten en Speelgoed 
Museum. Dit museum is één van de weinige musea, waar je als volwassene ook met de handen mag 
kijken. Laat je meenemen langs ruim 160 ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte 
werkplaatsen van vroeger. Kijk je ogen uit bij al het antieke, oude speelgoed en kom even snuffelen 
in de winkel van Sinkel. Houdt u de affiches in de gaten. 
 
Elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u informatie krijgen over de busreizen en 
kaartjes kopen bij Erika. Zij is dan aanwezig in de hal van Mennistenerf.  

 



 

 
Evean Erasmushuis    Advertentie Activiteiten in het Erasmushuis 

Noorderven 79 

1504 AL Zaandam 

Tel: 075-6512000 

 

activiteitenerasmushuis@evean.nl 

Activiteitenoverzicht  

Donderdag 01 maart  14.30 uur High Tea (kosten €3,50 en materiaalgebruik) 
Vrijdag 02 maart  15.00 uur Halverkoop Plantjes en Indonesiche hapjes  
                                                                                     (tot +/- 16.00 uur)                                      
Maandag 05 maart  14.30 uur Zangmiddag o.b.v. 2 accordeonisten (kosten € 1,50) 
Woensdag 07 maart  19.30 uur  Avond bingo (wijk)(Kosten € 3,50 per plankje) 
Donderdag 08 maart  14.30 uur Muziek Speelmannen (1,50) 
Maandag 12 maart  15.00. uur Regenboogsalon 
Zondag 19 maart  14.300 uur  Optreden Zaans Zilver (3,50)                
Maandag 20 maart  14.30 uur Muziekmiddag (kosten € 1,50) 
Donderdag 22 maart  14.30 uur Kienen in het restaurant (kosten € 4,50) 
Maandag 26 maart  14.30 uur Film (kosten €1,50) 
Donderdag  29 maart                   14.30 uur           Bloemschikken (4,00) 
 
Donderdag 06 april  14.30 uur Zitdansen (kosten €1,50) 
Vrijdag 06 april   15.00 uur Halverkoop Plantjes   
Maandag 09 april  14.30 uur Zang met de Accordeonist 
Woens dag 11 april  19.30 uur  Avond bingo (wijk)(Kosten € 3,50 per plankje) 
Donderdag 12 april 14.30 uur          High Tea (3,50)  
Donderdag 19 april  14.30 uur kienen in het restaurant (kosten € 4,50) 
Woensdag 25 april  14.30 uur           Optreden Trio van Toen (3,50) 
Donderdag 26 april                       14.30 uur           Eetcafé   
     
 
Vaste weekactiviteiten: 
 
Elke woensdag ochtend komt de visboer van 10.00-12.00 uur. 
Elke donderdag ochtend bent u welkom bij onze handwerkochtend. U kunt u eigen handwerk 
meenemen of tegen betaling materiaal van ons ontvangen. Ook haakt men t.b.v. een goed doel.  
Informatie hierover kunt u krijgen op de ochtend zelf, bij de activiteiten bgeleiding.  
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Elke vrijdag middag kunt u komen kegelen in het restaurant. Tijd: 14.30-16.00 uur 
Ook is er op vrijdag Klaverjassen. Tijd 14.00 – 17.00 uur. Opgave vooraf bij de receptie. (€ nu nog onbekend) 
Elke zaterdag en zondag (als er geen optreden is) kunt u tegen een lager tarief genieten van een 
borreltje tijdens de borrelmiddag in het restaurant. Tijd: 15.00-17.00 uur 
 
Informatie: 
Voor vragen en/of reserveringen kunt u contact opnemen of de receptie van het Erasmushuis.  
Ook kunt u aangeven of u de huiskrant en/of het activiteiten overzicht per mail zou willen ontvangen. 
Activiteiten begeleiding: activiteitenerasmushuis@evean.nl  (verder zie boven)  

 

 

 



 
 

PROGRAMMA WIJKCENTRUM DIRK PRINS februari/maart/april 2018 
 

Maandag 
09:30 – 11.30 uur Kleding maken  

13.30 – 15.00 uur Nederlands voor anderstaligen  
13.30 – 15.30 uur   Handwerkclub (oneven weken) 

13.30 – 15.30 uur 3D-kaarten maken (even weken) 

13.30 – 16.00 uur Rummikub en Biljarten 
19.00 – 21.00 uur Conversatielessen Nederlands anderstaligen 

19.00 – 20.30 uur   Nederlands voor anderstaligen 
 

Dinsdag 
10.15 – 11.45 uur Nederlands voor anderstaligen  

13.00 – 15.00 uur Windows 10 voor Beginners 
15.00 – 16.30 uur Spaans voor beginners  

14.00 – 15.00 uur  Stijldansen voor beginners  
15.00 – 16.00 uur  Stijldansen voor gevorderden 

17.30 – 19.00 uur  Buurtmaaltijd (2e en laatste dinsdag v.d. maand) 
19.00 – 20.30 uur  Nederlands voor anderstaligen 

19.30 – 22.15 uur  Radiocafé (om de week) 
 

Woensdag 

09.00 – 11.30 uur Schilderclub 
09.30 – 11.00 uur Nederlands voor anderstaligen 

14.00 – 16.00 uur  BINGO! (1e woe. v.d. maand) 
14.00 – 16.00 uur  Thematische kinderactiviteit (4e woe. v.d. maand) 

19.30 – 20.30 uur  Frans voor licht gevorderden  
19:00 – 20.00 uur Yoga 

 
Donderdag 

09.30 – 12.30 uur  Windows 10 voor gevorderden 
10.00 – 12.00 uur  Inloop spreekuur Wijkagenten (iedere even week)  

10.00 – 12.00 uur Koersballen 
14.00 – 15.30 uur  Spaans licht gevorderden  

14.00 – 16.00 uur Sjoelen 
15.00 – 17.00 uur Parkinson bijeenkomst (1e do. v.d. maand) 

19.00 – 21.30 uur  Nederlands voor Anderstaligen 

19.00 – 21.30 uur  Conversatielessen Nederlands 
19.30 – 20.30 uur Zumbadansen 

 
Vrijdag 

10.00 – 11.00 uur Meer bewegen ouderen  
11.30 – 12.30 uur Fit Gym 65+  

11.00 – 12.30 uur  Ontmoeting Chronisch Zieken (1e vrijdag v.d. maand) 
13.30 – 14.30 uur Klaverjassen 

13.00 – 15.00 uur  Biljarten 
15.00 – 16.30 uur Crea Bea voor kinderen en jeugd 

 

Telefoon: 075-6310708. E mail: info@dirkprins.nl   
 

 



 

 

 

 
 

                    
 

 

 

 

 

 

 

SvZ ledenvergadering vrijdag 23 maart 2018 aanvang 14.00 uur 
 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek nodigt u uit voor de 

Ledenvergadering op Vrijdag 23 maart 2018 van 14.00 tot 17.00 uur in 

de A.D. zaal van het Mennistenerf in Zaandam. Bij binnenkomst zijn de 

benodigde stukken voor deze vergadering beschikbaar. Van tevoren 

kunt u het één en ander lezen op onze website. Daar zal Agnes voor 

zorgen. 

Na afloop van deze vergadering hebben wij een presentatie “Leren 

omgaan met het veilig internet bankieren” door mevr. Reina de 

Groot. 

Het bestuur hoopt u op 23 maart a.s. te begroeten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RIT:  
 

UW NAAM: ............................... 
 

…………………………………………………uw Pasnummer…………………………..  
 

datum …………………………………………tijd……………………………………………... 
 

Wat is uw klacht: 

 Het vervoer was:    te vroeg ……                       minuten 
  

           te laat………..                       minuten 
 Was de chauffeur behulpzaam?     Ja / Nee 

 Anders: 

………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………… 

Uw klacht kunt u sturen naar:  Alie van Baak 
                    Schepenlaan 146 

                           1503 HM Zaandam 
           
Het vervoer is niet bedoeld voor een bezoek aan een arts in het ziekenhuis, omdat de aankomsttijd 
niet altijd is gegarandeerd (zie de folder). 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oplossing       Nieuwe puzzel 

                                  

Seniorenvereniging Zaanstreek 
KLACHTENFORMULIER 

AOV – VERVOER 
REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND 

 


