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Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van maart 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
Telefonische vraagbaak

Dhr. N. Roels
INLICHTINGEN:

6167993
6143144

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

Gezocht:

6167407

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

Voorwoord Senioren Kompas door Henk de Jonge

Ten tijde van het schrijven voor dit voorwoord werd ons land verrast door langdurige
sneeuwval, met weerscode voor zondag ORANJE en voor maandag code ROOD.
Vroeger ging het gezegde rond: sneeuw heb je driemaal plezier c.q. ellende van, t.w.:
1. Tijdens het sneeuwen
2. Ellende voor het verkeer op de weg en
ouderen op de trottoirs
3. Tijdens het dooien, troep op de grond
Wij vertrouwen erop dat de maand december
met mooi wintersweer gaat afsluiten en het
voorjaar goed laat beginnen.
Na het rondbrengen van 5000 flyers door diverse SvZ vrijwilligers is ons ledental verhoogd
met meer dan 100 leden en hebben wij het record van bijna 1000 leden bereikt.
Nieuwjaarsreceptie
Datum : 12 januari 2018
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Arend Dikzaal van het Mennistenerf
Wij hopen op een grote opkomst.
Het bestuur van SVZ wenst u een gezond en gelukkig Nieuwjaar.

NIEUWJAARSRECEPTIE 12 JANUARI 2018.
Op deze datum heeft het bestuur voor u de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in “Het
Mennistenerf”. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen
Henk de Jonge en
Nico Roels een terugblik geven over het afgelopen jaar en een vooruitblik op de
aankomende maanden. Ook zal onze Bep weer een leuke anecdote vertellen.
Voor de muzikale omlijsting hebben wij “Sandra Mooy” uitgenodigd.
Mogen wij u verwelkomen op vrijdagmiddag 12januari 2018 in
de Arend Dikzaal van Het Mennistenerf, aanvang 14.00 uur

7 TIPS OM UW SPIEREN TE TRAINEN EN VOORKOM EEN VALPARTIJ
Om ouderen weerbaarder te maken voor kleine ongelukjes met grote gevolgen organiseert
VeiligheidNL jaarlijks de Valpreventieweek. Begin deze maand werd aandacht gevraagd voor
de gevaren van een valpartij. VeiligheidNL adviseert ouderen dagelijks onderstaande 7
oefeningen te doen. Ze zijn gemakkelijk in de dagelijkse routine in te bouwen:
1. Op de tenen
Ga vijf keer achter elkaar op uw tenen staan. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het aankleden of
sokken aantrekken.
2. Oefen uw balans
Ga met de voeten tegen elkaar aanstaan, terwijl u de wasbak vastpakt. Dit kan tijdens het
tanden poetsen. Laat de wasbak los en blijf 10 seconden staand poetsen. Herhaal tot u klaar
bent.
3. Strek uw armen
Strek uw armen eerst vijf keer, in plaats van direct een kop koffie of thee te pakken.
4. Buig uw tenen
Probeer uw tenen vijf keer per dag krachtig te buigen. Een klusje dat makkelijk tijdens een
telefoongesprek kan.
5. Strek uw benen
Zit u in een gemakkelijke stoel de krant te lezen? Strek dan uw linkerbeen en houdt dat 10
seconden vol. Herhaal de oefening met uw rechterbeen. Ook uw buikspieren profiteren
hiervan.
6. Koorddansen
Loop drie keer een paar meter heen en weer, alsof u een koorddanser bent. Houdt u
ondertussen vast aan het aanrecht, bijvoorbeeld als de aardappelen opstaan en u toch even
moet wachten.
7. Opstaan
Opstaan uit een gemakkelijke stoel, maar dan zonder uw handen te gebruiken. Doe dat drie
keer per dag, vijf keer achter elkaar.

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.

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

ACTIVITEITENLIJST 2018.

Januari

5
5
6
12
13
19
20
22
25
26
27
29

bestuur
Bingo
Klaverjassen
Nw. jaarsreceptie
Klaverjassen
Bingo
Klaverjassen
Kunst
De Eetclub
Bingo
Klaverjassen
Kunst

Pennemes
De Vuister
Pennemes
Mennistenerf
Pennemes
De Bovenkruier
Pennemes
Dirk Prins
Saenden
Pennemes
Pennemes
Dirk Prins

9.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
13.30 uur

Februari

2
2
3
5
9
10
12
16
17
19
23
23
24

Bestuur
Bingo
Klaverjassen
Kunst
Bingo
Klaverjassen
Kunst
Klaverjassen
Klaverjassen
Kunst
Bingo
De Eetclub
Klaverjassen

Pennemes
De Vuister
Pennemes
Dirk Prins
De Bovenkruier
Pennemes
Dirk Prins
Saenden
Pennemes
Dirk Prins
Pennemes
Mennistenerf
Pennemes

9.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
18.00 uur
14.00 uur

Elke dinsdagmiddag biljarten, Pennemes aanvang 14.00 uur
Elke woensdagmiddag Jeu de Boules, 0diz aanvang 13.30 uur

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

-

KLAVERJASSEN: JANUARI EN FEBRUARI 2018.
0nze klaverjasvrijwilligers staan weer te popelen om er ook nu
weer gezellige zaterdagmiddagen van te maken in de mooie zaal
van Pennemes, Bloemgracht. Aanvang 14.00 uur.
De data zijn: 6, 13, 20, 27 januari en 3, 10, 17, 24 februari 2018.
De prijs is € 1,50 voor SvZ- en Pennemes-leden en € 2,50 voor
niet-leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

klaverjassen 16 februari 2018 gewoon gezellig in “Saenden”
In januari 2018 nemen wij een maandje vakantie maar op 16 februari zal
het klaverjasteam van de SvZ in Saenden u weer verwelkomen .
We gaan dan, net als altijd, met heel veel plezier aan onze
klaverjasmiddag beginnen.
Het team heeft weer voor leuke prijsjes gezorgd.
We maken er natuurlijk weer een hele gezellige en fijne middag van met
bovendien een lekker hapje.
Adres: “Saenden” Nova Zembla 2, Zaandam. Aanvang: 14.00 uur. De prijs voor leden van de
SvZ en bewoners van “Saenden” is € 1,50. Niet leden betalen € 2,50.
U bent van harte welkom.

BINGO IN DE VUISTER 5 januari en 2 FEBRUARI 2018 AANVANG
13.30 UUR.
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat 5 januari en 2 februari a.s. ook
weer 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 cadeaus?
Wij zien u graag op 5 januari en 2 februari vanaf 13.30 uur in De Vuister.

SVZ BINGO VRIJDAGMIDDAG 19 JANUARI EN 9 FEBRUARI 2018 IN DE BOVENKRUIER.
AANVANG 14.00 UUR.
Ook in het jaar 2018 gaan we weer door met de bingo in
De Bovenkruier en wel op 19 januari en 9 februari 2018. Wij
beginnen hier om 14.00 uur.
De Bovenkruier is goed bereikbaar. U kunt hier met de bus
komen en ook kunt u gratis uw auto en fiets parkeren. Lopend
mag ook. Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze
middag per bordje € 2,00. Niet leden betalen € 3,00 inclusief koek. U kunt dan 4 rondes per
bordje spelen en mooie en leuke prijzen winnen.
De bingodames Ineke, Erna en Truus zullen hiervoor zorgen.

BINGO: 26 JANUARI EN 23 FEBRUARI 2018
0ok voor het bingo-spel in het nieuwe jaar kunt u weer bij ons terecht. 0p 26
januari en 23 februari 2018 zullen wij dit opnieuw met u spelen in
Verzorgingshuis “Pennemes”, Bloemgracht.
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/koek. U kunt dan 4 rondes spelen en leuke prijzen winnen.
Bep zal ook nu weer voor mooie prijzen zorgen en Jo zorgt voor de koek

SAMEN UIT ETEN OP DONDERDAG 25 januari 2018, “DE SAENSE SMAAK”
Erica en Alie hebben bedacht om nog een keer te gaan eten in de “De Saense Smaak”,
Nova Zembla 2, Zaandam en wel op donderdag 25 januari 2018.
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 € 6,50 excl. drankjes. Aanvang 17.00 uur.
Graag even opgeven vòòr 20 januari 2018 bij:
Erica Diel 6167993 of Alie van Baak 6169927

VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018
Op deze datum, vrijdag 23 februari, gaan we
weer CULINAIR naar Het Mennistenerf van
18.00 – 20.30 uur. Waar het diner uit bestaat is
helaas bij de samenstelling van Het Kompas nog
niet bekend, maar uiteraard zal het heel smakelijk zijn met natuurlijk ook een lekker voorafje
een leuk nagerecht en daarna nog een koffie en bonbons. De prijs voor dit alles is € 18,00
p.p.
Graag even opgeven vòòr 16 februari 2018 bij:
Erica Diel 6167993 of Alie van Baak 6169927

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

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:
Voor SvZ-leden voor een 2-persoonskamer € 525,00. Niet leden betalen € 555,00.
Voor een 1-pers. kamer betaalt u € 65,00 extra.
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 OVvervoer 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.


1-pers. Kamer…………………………………..



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.

VERSLAG VAN DE VAKANTIE NAAR HET ZWARTE WOUD DOOR INEKE VAN WIJNGAARDEN
ZONDAG: om ongeveer 8.30 uur kwam de bus ons ophalen en via een paar andere adressen, Den Haag,
Hoogvliet en Tilburg waren we wel toe aan een kopje koffie. Ons laatste adres was nl. in Eindhoven.
Door veel oponthoud kwamen we pas om 13.30 uur op ons lunchadres aan. Na een goede lunch gingen we
weer verder naar ons overnachtingshotel PISTONEN, Dieblach. Na een goed buffet gingen we allemaal
verreist vroeg naar de kamers.
MAANDAG: ’s Morgens, na een goed en lekker ontbijt gingen we om 10.00 uur weer met de bus verder naar
ons vaste hotel in ’t Zwarte Woud. Na een goed buffet, wat spelletjes gedaan, om daarna de kamers op te
zoeken.
DINSDAG:
’s morgens lekker gewandeld en ’s middags met de bus naar Glasshütte een grote glasblazerij met
Glasmuseum geweest.
WOENSDAG: om 10.30 weer met de bus naar het hoogste punt de “Kandel Höhe van 1243 meter hoog en
een mooi orgelmuseum. Onderweg een stop om te lunchen bij een bakkerij.
DONDERDAG: om 9.30 uur met de bus naar een grote toer door het Zwarte Woud. Gestopt bij een bakkerij
om broodjes te eten. Aansluitend maakten we een boottocht over de Schluchtsee.
Na de boottocht nog even taartbakken en proeven. Lekkerder kan het niet zijn.
VRIJDAG: weer een andere kant van het Zwarte Woud gezien en naar Friveldklokkenmuseum en de grote
Koekoeksmuseum bezocht.
Na het laatste
diner, een gezellige muziek- en meezingavond van allemaal Duitse en Nederlandse liedjes gingen we op tijd
naar bed want…….
ZATERDAG: Vroeg op om terug te reizen
naar Holland. Na het heerlijke afscheidsdiner om 15.00 uur was ik om ongeveer 20.00 uur weer thuis.
Terugkijkend was dit voor mij een geslaagde vakantie met vooral mooi weer (20 graden).

OUDE TIJDEN HERLEVEN!
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.

VAN DE BELASTINGINVULLERS:
In september krijgt u van de belastingdienst de toeslagenbrief in de berichtenbox.
Hierin staat het bedrag dat u het komende jaar zult krijgen.
De meeste ouderen hebben geen computer, geen DiGiD, dus geen berichtenbox.
Als u niets onderneemt kunt u niet controleren of die toeslagen kloppen met uw verzamelinkomen.
De belastinginvullers hebben deze brief ook nodig.
Als u de digitale post van de belastingdienst per post wil hebben belt u: 0800 235 83 52
Houd aub uw BSN ofwel fiscale nummer bij de hand en vraag om uw digitale brieven per post naar uw
huisadres te sturen.
Namens de Belastinginvullers,

I Pad cursus voor beginners.
Bij voldoende aanmeldingen, starten we weer in de
maand februari 2018 met een iPad cursus voor
beginners.
Dus als u een IPad heeft of van plan bent om die aan
te schaffen en nog niet weet hoe u daar mee omgaat
geef u dan op voor deze cursus.
De beginnerscursus is zo opgesteld, dat met een
groep van ongeveer 6 cursisten 6 lessen worden
gegeven door ervaren docenten. Eén docent geeft les
en er is 1 mede-docent aanwezig. Er is zo voldoende
hulp en aandacht!
Wat heeft u nodig voor deze cursus? Uiteraard een IPAD, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Heeft u nog geen gebruikersnaam en
wachtwoord, neem dan ruim voor de start van de cursus contact op met: Agnes Brans tel. nr.
6352846 of Joop Egging tel nr.7710440. Zij helpen u dan met het voorbereiden van uw IPAD.
Deelnemen aan de cursus I-PAD voor beginners geeft u de controle over uw eigen I-PAD en
zal u in staat stellen om hem goed te benutten.
De cursus wordt gegeven in de Bovenkruier, Drielse Wetering 49, Zaandam
Kosten voor deze 6 lessen zijn voor leden € 50,00 en niet leden € 55,00 incl. lesmateriaal in
kleur.
Graag even van te voren opgeven bij Agnes Brans tel. nr. 075-6352846 06-51835253

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. 2 vrijwilligers 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 vrijwilligers
kunnen u dan vertellen of zij u kunnen 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 sociaal media zoals facebook. Hiervoor kunt
u bellen met mevr. A. Brans.
Mevr. A. Brans tel. nr. 6352846
Dhr. J. Eggink tel. nr. 7710440

Als er iets aan de computer stuk is kunnen zij u niet helpen. Dus het ligt aan de vraag of zij
iets voor u kunnen doen. Heeft u nog garantie op de PC, neemt u dan eerst contact op met
de leverancier.

FILOSOFISCHE GESPREKKEN VOOR IEDEREEN IN DE BRON
In 2013 werd een start gemaakt met het houden van interviews met mensen waarvan de
levens door de maatschappelijke veranderingen waren geraakt of sterk beïnvloed. Onder de
naam Koffiekring Zaanstad werd en wordt getracht een signaal af te geven in de vorm van
artikelen op een blog en publicatie elders. Hieruit komen vele fundamentele vragen
bovendrijven. Waarom is de samenleving zo hard geworden? Wat is de invloed van de
technologie, zoals sociale media? Wat betekent eenzaamheid? Kunnen we als burger nog
daadwerkelijk invloed uitoefenen? Vele levens- en maatschappelijke vragen kunnen de
revue passeren. Ideeën uit deze gesprekken met u kunnen eventueel worden gebruikt in
dialogen met beleidsmakers en publicaties. Het heeft dus ook een nuttige kant!
We gaan terug naar Socrates, die communicatie centraal stelde. Op een heel andere manier
dan onze veelal digitaal gedreven variant. Hij toetste zijn denkbeelden voortdurend in de
zogenaamde socratische gesprekken met andere mensen en ‘perste’ als het ware kennis uit
hen. Hiermee onderzocht hij deze op waarheids- en houdbaarheidsgehalte om het zo nodig
te verwerpen.
Onze gesprekken zullen in de praktijk hierop zijn gebaseerd, maar met de nodige flexibiliteit.
Het is niet de bedoeling dat u iemand ‘overtuigd’ van uw zienswijze. Luisteren is belangrijk
om van daaruit een nieuw vraag te kunnen stellen. Zelfstandigheid van het menselijk denken
staat centraal. Deelnemers maken zoveel mogelijk gebruik van eigen ervaringen en
verwijzen niet naar onderzoeken of boeken als bron van kennis. Zij hoeven het niet met
elkaar eens te zijn en kunnen zoeken naar de oorzaken van dat verschil. Ze proberen mee te
denken met degene die aan het woord is en tijdens het gesprek bij het onderwerp te blijven.
Men moet bereid zijn actief deel te nemen aan het gesprek. De vragen die worden gesteld
zijn fundamenteel, (Bijvoorbeeld: Wat is opvoeding?) en niet een waar met ja of nee op kan
worden geantwoord. (Bijvoorbeeld: Woont u prettig?)
Procedure
Iedere deelnemer kan een onderwerp indienen. Degene die een onderwerp heeft ingebracht
stuurt een artikel met fundamentele vragen naar de gespreksleider die het rondstuurt aan de
deelnemers. De eerste keer en indien dat u dat prettig vindt ook later zal de gespreksleider
dit verzorgen. Tevens zal dan de tijd besteed worden aan verdere uitleg.
Doelstelling
Het gaat niet in de eerste plaats om consensus of waarheidsvinding, maar het toetsen van
elkaars mening en het uitdiepen van het onderwerp met als doel genuanceerder of mogelijk
anders over het besprokene te gaan denken. Tevens zou dit het begrip van mensen voor
elkaar kunnen vergroten. Het is geen cursus maar kennismaken met filosofie in relatie tot
actuele thema’s.
GESPREKSLEIDING
Wim Verhoeven, lid van het Filosofisch Café Zaanstreek en geestelijk vader van het
onafhankelijk vrijwilligersinitiatief Koffiekring Zaanstad. (www.koffiekring.blogspot.nl)
Tijd: Een keer per maand op woensdag van 13.30 – ca. 15.30 uur.
Start: 31 januari 2018
Plaats: De Bron, Lobeliusstraat 71, 1504 EJ ZAANDAM
Aanmelden: Naam en e-mailadres gaarne naar dcdebron@outlook.com
Bijdrage : € 2,50 per keer, gratis koffie/thee.

KUNST EN ARCHITECTUUR LEDEN € 45,00 NIET LEDEN € 55,00
DIVERSE ONDERWERPEN, kunst en architectuur. Een serie van 8 dialezingen voor de Seniorenvereniging Zaanstreek door Geert van Boxtel, in wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam. Op maandagen 22 en 29 januari; 5, 12 en 19 februari; 5, 12 en 19 maart
2018; van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelding bij Alie van Baak, vanbaak@zonnet.nl of
075.6169927; inhoudelijk informeert Geert u, ervaring@telfort.nl of 06.24223192.
. Aanvullend op ‘Le Corbusier’s 4de dimensie’, een expositie met kunst van deze bekende
architect, tot 7 januari in het Amstelveense Cobra; een kennismaking met zijn architectuur.
Zijn vernieuwende ontwerpen voor woningen en stedebouw zijn nog steeds toonaangevend.
. De Byzantijnse kunst is een variant van christelijke cultuur, die als religieuze kunst en gebonden aan machtsverhoudingen, een geheel eigen ontwikkeling doormaakte tot in de Orthodoxie. Interessant is ook de invloed op de architectuur en kunst van westelijk Europa.
. De uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr. conserveerde de stad Pompeï met vele uitingen van een verfijnde wooncultuur. Tradities in de opzet en inrichting van villa’s, met wandschilderkunst en diverse publieke voorzieningen zijn op inleefbare wijze te reconstrueren.
. De schilderijen van Sandro Botticelli zijn hoogtepunten in de Italiaanse renaissance, meer
dan die van anderen beïnvloed door noordelijke gotiek. Zijn raadselachtige werk voor de Medici bracht hem gewetensnood tijdens Savonarola’s republiek. De Pre-Rafaelieten herontdekten zijn werk.
. In het charmante Atlantische Lissabon spiegelen winstgevende ontdekkingsreizen zich in de
rijke Manuelstijl en monumentale pleinen, zijn volksbuurten met fado en wijdse uitzichten, Art
Deco uit de tijd van Salazar, en de Expo ’88. Bijzonder zijn de Quinta’s met een grote variëteit
aan tuinen en paleizen.
. Claude Monet wordt gezien als de meest karakteristieke Impressionist. Voortgaand op ideeën
van de Realisten kwam hij tot alledaagse situaties in stemmingsvolle landschappen, uitgedrukt
in lichtreflecties. Zijn experimenten met het veranderende licht ontstonden in Zaandam.
. Sinds de renaissance komt in de schilderkunst herhaaldelijk muziek voor als symbool. Symbolisten en Impressionisten waardeerden het immateriële karakter; Kandinsky, Kupka, Curlionis, Dove, Picabia en Van Doesburg kwamen hiermee tot hun abstracties.
. Paul Klee was naast huisman ook orkestviolist, en vooral bekend als graficus en schilder.
Daarin was hij vrijwel autodidact, werkte met de Blaue Reiter en Delaunay, en ontwikkelde een
eigenzinnig oeuvre. Hij zocht naar het kinderlijke primitieve, en wilde het niet zichtbare afbeelden.
Voor inschrijving op de serie kunstgeschiedenis begin 2018, de hieronder gevraagde informatie inleveren bij Alie van Baak, Schepenlaan 146, 1503HM Zaandam, vanbaak@zonnet.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSE ONDERWERPEN, kunst en architectuur; 22 januari – 19 maart 2018.
Naam deelnemer:

...............

Adres:

...............

Woonplaats en postcode:

...............

Telefoon:

...............

Emailadres:

...............

Handtekening:

...............

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.

Oostendorp Verhuizingen

Familiebedrijf sinds 1969

* Gespecialiseerd in particuliere verhuizingen
* Kantoor en bedrijfsverhuizingen
* Seniorenkorting
* Piano- en vleugeltransport
* Verhuur en verkoop van verhuismateriaal
* Opslag en transport in containers
* De-en montage service
* Budgetverhuizingen
Zie ook www.oostendorpverhuizingen.nl

Tel: 075-6179078
email: info@oostendorpverhuizingen.nl

Bespaar uzelf
de ellende
bel de erkende

Autobedrijf Optimaal Paltrokstraat 4

Auto bedrijf optimaal
Paltrokstrat 4
1508 EK Zaandam

Autobedrijf Optimaal
*ouderwetse optimale autoservice
*APK keuring
*gratis leenauto
*Altijd prijsopgave vooraf
*reparatie onderhoud alle merken
*gratis montage lampjes
*aircoservice
*service met een glimlach, ook voor senioren

Respijtzorg
Begeleiding naar Theater/Ziekenhuis
Wandelen met rolstoel
Aandacht / gezelligheid

U bent altijd welkom om kennis te maken met
ons bedrijf.
De koffie of thee staat klaar.
075-6164444
www.autobedrijfoptimaal.nl-info@autobedrijfoptimaal.nl

06-4469698
info@kappahelpt.nl
www.kappahelpt.nl

Veilig internetten: zo blijf je veilig online. Bron: Tele2 blog
Een dag niet online is een dag niet geleefd. Beetje overdreven
misschien maar tegenwoordig kun je álles online regelen. Van je
bankzaken tot je liefdesleven. Hartstikke mooi natuurlijk, maar het
brengt ook risico’s met zich mee. Hackers, virussen en onveilige verbindingen liggen overal
op de loer. Internet beveiliging wordt dus steeds belangrijker. Tijd voor een paar handige tips
van Tele2!
Wachtwoord 12345
Met een slecht wachtwoord lopen je accounts risico. Duh! Toch wordt dat vaak vergeten en
gebruiken nog hele volksstammen wachtwoorden als “123456” en “wachtwoord”. Niet slim.
Een keer een sterk wachtwoord bedenken en die voor al je accounts gebruiken trouwens ook
niet. Je kunt beter voor ieder account een uniek wachtwoord bedenken, bestaande uit een
combinatie van letters, cijfers en leestekens. Kun je al die wachtwoorden niet onthouden?
Geen zorgen, daar zijn wachtwoordmanagers voor zoals Lastpass of Keepass.
Tweetrapsraket
Wil je een account écht goed beveiligen, dan moet je twee-factor-authenticatie (2FA)
gebruiken. Daarmee moet je naast je wachtwoord ook een unieke code invullen om in te
loggen. Vaak via een sms’je of via een app genaamd ‘Google Authenticator’. Het komt er in
ieder geval op neer dat een hacker niet meer in je account kan komen, zelfs niet als hij je
wachtwoord heeft.
Internet beveiligen: WiFi-beveiliging!
Home is where your WiFi automatically connects. Waarschijnlijk heb je thuis een router die je
eigen WiFi-netwerk uitzendt. Het is belangrijk dat je dat netwerk beveiligt. Zo kan jouw
internetverkeer niet onderschept worden en kunnen buitenstaanders geen ongewenste
dingen op jouw netwerk doen. Zorg er in ieder geval voor dat je de verbinding beveiligt met
een wachtwoord. Nee, niet Admin123 of je adres, maar een zelfgekozen, sterk wachtwoord
(zie de tips hierboven!). Verder is het belangrijk de software van je router altijd up-to-date te
houden.
Slim downloaden
Wie regelmatig iets download moet sowieso goed opletten of de bron betrouwbaar lijkt. Een
bestand genaamd n0Viru$-sUperSaf€.exe kun je beter overslaan…
Nog een essentieel onderdeel van je internet beveiligen is het hebben van een firewall en
antivirus-software. Een firewall is een soort filter tussen jouw apparaat en het internet en
beschermt tegen ongewenst verkeer. Antivirus-software scant al je downloads op mogelijke
virussen. Veel computers en zelfs smartphones hebben een ingebouwde firewall en
antivirus-software. Mocht dat niet zo zijn dan kun je die eenvoudig en gratis downloaden.
Gratis WiFi in de trein? Even opletten!
Publieke wifi-netwerken zijn vaak niet erg veilig. Zeker als ze niet met een wachtwoord
beveiligd zijn. Prima om een beetje rond te surfen, Snapchats te bekijken en het laatse
nieuws op te zoeken. Niet erg geschikt om je bankzaken op te regelen of bedrijfsgeheimen
te versturen. Wil je dat tóch doen onderweg, maak dan even een mobiele hotspot met je
smartphone. Die kun je maken in de netwerkingstellingen van je smartphone. Bij Android
onder het kopje “tethering en draagbare hotspot” en op je iPhone onder de naam
“persoonlijke hotspot”. En dan niet alsnog vergeten om je hotspot met een wachtwoord te
beveiligen ;)? Het is niet toegestaan je netwerk aan anderen beschikbaar te stellen.
Gebruik een VPN
Met de bovenstaande tips kun je je al behoorlijk veilig op het internet begeven. Wil je écht
geen risico lopen, dan moet je een VPN gebruiken. VPN staat voor ‘virtual private network’,
hiermee kun je virtueel op een ander netwerk bevinden. Handig om bijvoorbeeld thuis op je
werk- of schoolnetwerk in te loggen, maar ook om ervoor te zorgen dat je niet meer
traceerbaar bent online. Door de versleutelde verbinding met het virtuele netwerk kunnen
hackers niet meer meekijken. Omdat je een ander IP-adres krijgt zijn acties niet meer
eenvoudig naar jou te herleiden. Internet beveiligen via een goede VPN kost wat geld, maar
is wel superveilig!
Met vriendelijke groet, Tele 2 Erwin de Jong. erwin.dejong@tele2

Activiteiten januari en februari 2018
Voor het volledige programma: zie onze website
SPECIAL: WEERBAARHEID OP STRAAT VOOR SENIOREN
Veel ouderen voelen zich kwetsbaar en durven ’s avonds de deur niet uit, zijn
bang bij het pinnen en lopen liever en straatje om als er hangjongeren staan.
Op woensdag 24 januari 2018 is er van 14.30-16.30 de training ‘Weerbaar op
straat’ die meer inzicht en zelfvertrouwen geeft in houding en handelen in dit
soort situaties. De kosten zijn laag gehouden voor deze middag: Euro 2,00.
MEER PRET MET JE iPAD EN TABLET VOOR GEVORDERDEN
Dinsdag 9 en 16 januari van 13.30-15.30 uur (iPad) en donderdag 11 en 18
januari van 09.30-11.30 uur (tablet) zijn er weer trainingen voor tablet en iPad
voor gevorderden. Kleine groepjes. Kosten Euro 15,00 voor twee lessen.
SMARTPHONE / iPHONE CURSUS SPECIAAL VOOR SENIOREN
Veel ouderen niet weten hoe hun mobieltje precies werkt en welke
mogelijkheden zo’n apparaat allemaal kan bieden. Dinsdag 23 januari van
13.30-15.30 (Smartphone) en donderdag 25 januari van 09.30-11.30 uur
(iPone) leert een ervaren docent u stapje voor stapje met uw eigen mobiel om
te gaan. Kosten Euro 7,50 per les.
COMPUTERCURSUS WINDOWS 10 VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
Dinsdag 14 februari van 13.30-15.30 uur (Beginners) en donderdag 16 februari
van 09.30-11.30 uur (Gevorderden) starten we weer met deze trainingen. De
beginnerscursus is speciaal voor digitaal niet zo handige mensen. Er wordt
gewerkt in kleine groepen op de eigen laptop. Zo nodig kan gebruik gemaakt
worden van een laptop van Dirk Prins. Kosten Euro 80,00 voor 8 lessen.
YOGA OP ZATERDAG
Op zaterdag 13 januari 2018 wordt gestart met yogalessen op
zaterdagochtend van 09.30-10.30 uur, naast de yogalessen die al op
woensdagavond worden gegeven. Gratis proefles.
SPAANS VOOR BEGINNERS
Het voornemen is om begin februari weer te starten met lessen Spaans voor
beginners. Laat even weten als u hiervoor belangstelling hebt.
Informatie en aanmelding: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35,
Zaandam. Telefoon: 075 6310707. E mail: info@dirkprins.nl

Pennemes - Pennemes 7 - 1502 WV Zaandam

Pennemes organiseert ook diverse activiteiten die toegankelijk zijn voor wijkbewoners.
U bent van harte welkom om onderstaande activiteiten bij te wonen.
Januari
Wo 3 januari:
Za 6 januari:
Zo 7 januari:
Zo 7 januari:
Za 13 januari:
Zo 14 januari:
Wo 17 januari:
Za 20 januari:
Zo 21 januari:
Zo 21 januari:
Wo 24 januari:
Vr 26 januari:
Za 27 januari:
Zo 28 januari:

Koersbal, 14.00-16.00 uur
Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur
Zondagmiddagconcert: Muziek in Huis, 14.00-16.00 uur
Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur
Oecumenische Kerkdienst, 14.30 uur
Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur
Samen bewegen is leuk en gezond, 14.00-15.30 uur
Bingo T & T, 14.30-16.30 uur
Bingo SVZ, 14.00-16.30 uur
Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur

Februari
Za 3 februari:
Zo 4 februari:
Zo 4 februari:
Za 10 februari:
Zo 11 februari:
Wo 14 februari:
Za 17 februari:
Zo 18 februari:
Wo 21 februari:
Vr 23 februari:
Za 24 februari:
Zo 25 februari:

Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur
Zondagmiddagconcert: A Men’s Passion, 14.00-16.00 uur
Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur
Oecumenische Kerkdienst, 14.30 uur
Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur
Bingo T & T, 14.30-16.30 uur
Bingo SVZ, 14.00-16.30 uur
Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur
Kerkdienst PGZ, 9.30 uur

Wist u dit ????
. Wij hebben een zanggroep voor 60+ers! Iedere dinsdagochtend van 10.30-11.30 uur
oefenen de Golden Pennies in het Pennemes.
. Elke dinsdagmiddag is er 3D kaarten maken of andere creatieve dingen, in de
recreatiezaal van 14.00-16.00 uur.
. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de kapper open in het Pennemes. Bel voor een
afspraak 06-52710207.
. Iedere donderdag is er Bewegen voor ouderen van 10.30-11.30 uur in de recreatiezaal.
De kosten zijn € 2,00 per keer. Dit is inclusief een kopje koffie.
. Het Pennemes heeft een pràchtige daktuin. Voor de bewoners van het Pennemes, maar
ook voor de buurt: het is een groene ontmoetingsruimte voor iedereen.
Voor meer informatie: dakboer@pennemes.nl
. Het laatste nieuws leest u op onze website; www.pennemes.nl of op onze
facebookpagina; www.facebook.com/pennemes
. De papieren activiteitenkalender kunt u ophalen bij de receptie.

Informatietel. Nr. 6123262

Activiteiten Mennistenerf januari 2018
datum:
7-1
12-1
14-1

16-1
17-1
21-1
26-1
28-1

4-2
11-2

16-2
18-2
21-2
23-2
25-2

activiteit:
cultuur op zondag met optreden
van Sensation
midden in de maand borrel
kerkdienst
cultuur op zondag met optreden
van De Raddraaiers
verkoop Marion Mode
kienen
cultuur op zondag met optreden
van Egerlanderkapel
Culinaire avond met thema
Winterpret
kerkdienst

februari 2018
cultuur op zondag met optreden
van FBI jazzband
kerkdienst
cultuur op zondag met optreden
van Ambrosians
midden in de maand borrel
cultuur op zondag met optreden
van The Neighbours
kienen
culinaire avond
kerkdienst
cultuur op zondag met optreden
van Eilanderspolderkoor

tijd:
14.30-16.00

lokatie
Arend Dik zaal

16.00-17.00
10.15
14.30-16.00

pantry
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal

14.00-16.00
14.30-16.00
14.30-16.00

Arend Dik zaal
Aren Dik zaal
Arend Dik zaal

18.00

Arend Dik zaal

10.15

Arend Dik zaal

10.15
14.30-16.00

Arend Dik zaal

16.00-18.00

pantry

14.30-16.00
18.00
10.15
14.30-16.00

Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal

Activiteitenagenda Zorgcirkel Saenden januari 2018

Zorgcentrum Saenden, Nova Zembla 2,
1506 VD Zaandam, Tel.: 088 - 559 1400

Drielse Wetering 49
1509 KP Zaandam
 info@debovenkruier.nl
www.debovenkruier.nl en volg onze facebook pagina
075-6154553
___________________________________________________________________________

Wij wensen u een voorspoedig 2018!
In het nieuwe jaar kunt u nog steeds meedoen met vertrouwde activiteiten als het
Handwerkcafé op de eerste én derde dinsdagmiddag van de maand. Deelname is gratis, u
betaalt alleen de koffie of thee die u drinkt.
Ook de Wandelclub op donderdagmiddag en het Sjoelen op de vrijdagmiddag gaan door.
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.
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.
Elke maand maken we een overzicht van de activiteiten in die maand. 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 via de button in de
rechterkolom van onze website www.debovenkruier.nl, of door een e-mail te sturen naar
info@debovenkruier.nl.

Themamiddag Langer Veilig Thuis Wonen
Op donderdag 18 januari organiseren we samen met de ledenvereniging van Evean een
informatiemiddag over de mogelijkheden om langer veilig thuis te kunnen blijven wonen. Is uw
huis ingericht op de toekomst? Welke hulpmiddelen zijn er die u in en om uw huis meer gemak
geven? Waar kunt u terecht met vragen over uw woonsituatie, zorg of welzijn? De
ledenconsulent van Evean en een medewerker van Medipoint komen informatie geven en
hebben voorbeelden bij zich. De middag is van 13.30 tot 15.30 uur, de toegang is gratis, u hoeft
u niet van tevoren aan te melden.
Kijk voor al onze activiteiten en cursussen op www.debovenkruier.nl. Er is vast iets voor u bij.
Kom eens langs voor een kopje koffie of thee. U kunt dan ter plekke meer informatie vragen.
Heeft u zelf ideeën en wensen voor een activiteit? Geef het ons door, misschien kunnen we het
realiseren!

Tot ziens in De Bovenkruier!

Evean Erasmushuis
Advertentie
Noorderven 79
1504 AL Zaandam
Tel: 075-6512000
activiteitenerasmushuis@evean.nl

Activiteiten in het Erasmushuis

Activiteitenoverzicht

Vrijdag 05 januari
Maandag 8 januari
Woensdag 10 januari
Donderdag 11 januari
Maandag 12 januari
Maandag 22 januari
Zondag 28 januari
Donderdag 25 januari
Maandag 5 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
Maandag 12 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari

15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
14.30 uur
9.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
17.00 uur

Halverkoop Plantjes
Beautymiddag
Regenboogsalon
Avondkienen(3,50)
Muziek Speelmannen
Kloostermode
Zitdansen(1,50)
Optreden Accordeon Con Piacers (3,50)
Eetcafé

14.30 uur
19.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
17.00 uur
15.00 uur

Zang met de accordeon
Avondkienen, 3,50
Muziek Speelmannen
Beautymiddag
RegenboogSalon
Zitdansen
Eetcafé
Verkoop Indonesische hapjes

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 begeleiding.
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)
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)

dhr. C. Bakker
mevr. G. Bakker
dhr. G. Bakker
mevr. L.J. Bellaart
mevr. M.J. v.d. Bend
mevr. C. v.d. Berg
dhr. W. v.d. Berg
mevr. G. Bosschieter
mevr. K.J. Breek
mevr. A.C. Daas
mevr. E. Damoe
mevr. M. van Elk
mevr. G.E. van Elsland
mevr. W. van ’t Ent

mevr. H. Francois
mevr. S.A. Groot
mevr. T. Hiemstra
dhr. B.P. de Jong
mevr. A.M. Jongkind
mevr. J. de Jong
mevr. G. Kauwen
dhr. R. van Kerkhoff
mevr. R. Kerkhoven
mevr. D. Knebel
mevr. D. Koens
mevr. A. Laan
mevr. J. Labordus
dhr. L. Leuvermans

dhr. H.F. Meinen
mevr. W. Meinen
mevr. J. Niezen
mevr. R. Nugteren
mevr. J.S. Ooterman
mevr. A. Passante
mevr. L. v.d. Plas
mevr. W.A. de Reus
mevr. H.J. van Schie
dhr. F. Schouten
dhr. H.S. Sie
mevr. H.N. van Splunteren
dhr. H.J. van Splunteren
mevr. M.A. Stouthart

mevr. A. Stroobach
mevr. J. Swart
mevr. M. Vet
dhr. E.H. Wollrabe
mevr. J.V. Zelm
dhr. R. Zwart

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van maart 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.

Seniorenvereniging Zaanstreek
KLACHTENFORMULIER
AOV – VERVOER
REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND
RIT:
UW NAAM:

...............................

…………………………………………………uw Pasnummer…………………………..
datum …………………………………………tijd……………………………………………...
Wat is uw






klacht:
Het vervoer was:

te vroeg ……

minuten

te laat………..
Was de chauffeur behulpzaam?
Anders:

minuten

Ja / Nee

…………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………
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 volder).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Oplossing

Nieuwe puzzel

