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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:           Guda Breedveld,  Pieter Ghijsenlaan  35, 1506 PW tel. nr. 6157322                                

E-mail ledenadministratie: gudabreedveld@ziggo,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 november 2017.  

Geen Senioren Kompas ontvangen: bel of e-mail Guda Breedveld tel. nr. 6157322 email 

gudabreedveld@ziggo.nl 

 

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                                                                                                    6171332 

Mevr. M. Hollander                                                                                            6123445 

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             
 

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, 
Jetty van Spanje 
                   

  



 

 
 
 

VOORWOORD SENIOREN KOMPAS DOOR HENK  DE JONGE  
 

De zomertijd gaat gestaag voort, maar het weer is helaas tot nu toe nogal 
wisselvallig. Wij vertrouwen erop dat de maanden augustus en september wat 
zomers gaan worden. 

 
De seniorenvereniging Zaanstreek zal voor onze vrijwilligers op donderdag 14 september a.s. 
een dag organiseren om hen te bedanken voor hun inzet om de activiteiten te begeleiden en uit 
te voeren.  
 
Het bestuur heeft samen met de dames van de Eetclub een kerstdiner besproken in het 
Mennistenerf op donderdag 21 december a.s. Het diner bestaat uit een 4-gangen 
verrassingsdiner inclusief 2 consumpties en zoals gebruikelijk koffie/thee met een bonbon. 
Voor de leden kost dit diner € 10,00, voor de niet-leden (altijd van harte welkom)  kost het diner 
€ 27,50. Als men lid wordt is de prijs ook € 10,00. We gaan aan tafel om 18.00 uur en zal 
eindigen rond 21.00 uur. (zie verder in dit Kompas). 
U kunt zich opgeven voor 14 december a.s. bij: 
 

 Erica Diel (075-6167993) of Alie van Baak (075-6169927) 
 
Graag speciale aandacht voor de lezing “Het raadsel piramiden”, hetgeen Jolanda Bos op 20 
oktober a.s. in het Mennistenerf zal geven. Wij vertrouwen erop dat u in grote getalen aanwezig 
zult zijn. 
 
Het bestuur heeft besloten om onze vereniging meer bekendheid te geven, door in 
september/oktober op de markt in Zaandam te gaan flyeren. 
 
De ledenvergadering zal op 23 maart 2018 worden gehouden. Gezien de geringe opkomst de 
laatste jaren, zullen wij, om de opkomst te stimuleren, gratis 3 bonnen van het Zaantheater 
verloten. 
 
Het bestuur wenst u allen nog prettige zomerdagen en bovenal een goede gezondheid toe. 
 
Belangrijke data: 
14 september 2017 - dag voor de vrijwilligers 
21 december 2017  - kerstdiner  
20 oktober 2017  - Lezing “Het Raadsel Piramiden” 
23 maart 2018  - ledenvergadering 
 
 

 
 
''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 
 
 
 
 
  



 

 
 
Elke dinsdagmiddag biljarten, Pennemes aanvang 14.00 uur                                                                           
Elke woensdagmiddag Jeu de Boules, 0diz aanvang 13.30 uur 
Elke donderdagmiddag kunt u mee wandelen met de wandelclub “De Bovenkruier”, Drielse 
Wetering 49 van 13.30 uur – 15.00 uur.   
 
ACTIVITEITENLIJST: 
 
September 1 Bestuur  Pennemes     9.30 uur 
  1 Bingo   Vuister    13.30 uur 
  8 Bingo   Bovenkruier   14.00 uur 
  9 Klaverjassen  Pennemes   14.00 uur 

14 Vrijw. Dagtocht Mennistenerf     8.30 uur 
15 Klaverjassen  Saenden   14.00 uur 
21 Eetclub  Saenden   17.00 uur 

  22 Bingo   Pennemes   14.00 uur  
23 Klaverjassen  Pennemes   14.00 uur 

  30 Klaverjassen  Pennemes   14.00 uur 
 
Oktober 2 Kunst   Dirk Prins   13.30 uur 
  5 Dag v.d. Ouderen De Vuister   10.00 uur 
  6 Bestuur  Pennemes     9.30 uur 

6 Bingo   Vuister    13.30 uur 
7 Klaverjassen  Pennemes   14.00 uur 
9 Kunst   Dirk Prins   13.30 uur 

  13 Bingo   Bovenkruier   14.00 uur 
  14 Klaverjassen  Pennemes   14.00 uur 
  16 Kunst   Dirk Prins   13.30 uur 
  20 Lezing Pyramiden Mennistenerf   14.00 uur 
  20 Klaverjassen  Saenden   14.00 uur 
  21 Klaverjassen  Pennemes   14.00 uur 
  25 Eetclub  Canton (Westerkoog)  18.00 uur 
  27 Bingo   Pennemes   14.00 uur 
  28 Klaverjassen  Pennemes   14.00 uur 
  30 Kunst   Dirk Prins   13.30 uur 

 
 

KLAVERJASSEN: SEPTEMBER EN OKTOBER 2017 
 
Ook na de zomervakantie staan onze vrijwilligers weer te popelen om er  
gezellige zaterdagmiddagen van te maken op 9, 23 en 30 september en 
op 7, 14, 21 en 28 oktober in de grote zaal van Pennemes, Bloemgracht.      
De prijs is € 1,50 voor SvZ- en Pennemesleden en € 2,50 voor niet-
leden.  PS.: op 16 september is er geen klaverjassen i.v.m. de Dam-

Damloop.        

 

 
KLAVERJASSEN 15 SEPTEMBER EN 20 OKTOBER 2017 
Het klaverjasteam van SvZ in “Saenden” hoopt u weer te verwelkomen 
op 15 september en 20 oktober. Wij gaan dan net als altijd met heel 
veel plezier aan onze klaverjasmiddag beginnen. 
Het team heeft natuurlijk weer voor leuke prijsjes gezorgd. 
Wij maken er weer een hele gezellige en sportieve middag met 
bovendien een heerlijk hapje. 
 
U BEN VAN HARTE WELKOM !!!!! 
De prijs voor leden van de SvZ en bewoners van “Saenden is € 1,50. 
Niet leden betalen € 2,50. 
Adres: “Saenden” Nova Zembla 2, Zaandam. Aanvang 14.00 uur 
                                                                                                                                         



 

        

 

 

Op dit moment hebben wij 915 leden en dit hebben wij met elkaar gedaan.  

Het bestuur wil u hiervoor hartelijk bedanken!  

Wij willen groeien en U kunt hieraan meehelpen, door actief leden te gaan 
werven en dit willen wij belonen: 

 Brengt u 5 nieuwe leden aan, dan bent u in 2018 gratis lid. 

 Brengt u 20 nieuwe leden aan, dan belonen wij u hiervoor met een 
geweldig 3-gangen diner voor 2 personen, inclusief een fles huiswijn bij 
restaurant “Aan Tafel”. 

 
Dus probeer 1 of meer mensen uit je omgeving te interesseren om lid te worden 
bij onze vereniging.  
Het is altijd mogelijk om iemand die interesse heeft in het lidmaatschap van de 
SvZ mee te nemen naar één van onze activiteiten.  
Op deze manier kunnen eventuele twijfels direct worden weggenomen.  
 
Nieuwe leden betalen in 2017 geen contributie.  
U betaalt voor 2017 en 2018 in totaal € 18,50 
Indien de partner (wonend op het zelfde adres) ook lid wil worden kan dit voor 
een bedrag van € 16,00 

 
LID  PARTNERLID (op het zelfde adres) 

 
Naam + voorl. __________________v  ______________________m  

  
Geb. datum ____________________  ______________________ 
 

Adres _________________________  ______________________ 
 

Tel. nr. ________________________ 
 

Mobiel _________________________     ______________________ 
 
E-mailadres _____________________  ______________________ 

 
Datum _________________________  

 
 
Handtekening ____________________    _______________________ 

 

Aangemeld door: 

Sturen zonder postzegel naar: SvZ, Antwoordnummer 930, 1500V Zaandam 

  



 

 
Donderdag 5 oktober 2017: Dag van de Ouderen - NIEUW! 
 
In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot Internationale dag van de ouderen. 
Buurtcentrum De Vuister en de Seniorenvereniging Zaanstreek organiseren dit jaar een 
feestelijke dag in het kader van deze internationale ouderendag. 
Dag/Tijd: donderdag 5 oktober 2017, 10.00-16.00/16.30 uur 
Lokatie: Grote Zaal en Barruimte 
Kosten: € 5,- per persoon, incl. het volledige programma (zie onder)   
Aantal deelnemers: maximaal 54, u kunt alleen mee na 
voorafgaande aanmelding!  
 
Organisatie: Buurtcentrum De Vuister en de Seniorenvereniging Zaanstreek  
Tel. 075-6169927 (Alie van Baak, SvZ) en 075-6310535 (Lex Boelhouwer, De Vuister) 
E-mail: vanbaak@zonnet.nl 
 
PROGRAMMA: 
●  10.00-12.00 Bustocht, verzorgt door Hellingman & Zn. (instappen bij De Vuister) 
●  12.00-13.00 Kopje koffie met iets lekkers 
●  13.00-14.00 Lunch 
●  14.00-16.00 Bingo, met gratis bingobordjes en twee consumpties 
naar keuze 
 
De Dag van de Ouderen is een activiteit van Buurtcentrum De Vuister en 
Seniorenvereniging Zaanstreek 

Na opgave betalen van € 5,00 op rekening van de Seniorenvereniging Zaanstreek, nr.:  NL 

10 RABO 0180 5343 35 

 
 
FIETSTOCHT VAN 14 JUNI 2017 DOOR DE ZAANSTREEK, Alie van Baak 
 
Vanaf De Noordwachter gingen wij via de Bernhardbrug, de Spitstunnel naar Westzaan 

langs de molen De Schoolmeester. In Westzaan langs Het Rechthuis de Watermolenstraat 

in naar het kanaal. Op naar de Buitenhuizerpont, 

want daar stond de koffie al te wachten (had 

Hennie reeds bij vertrek besteld). Na ongeveer 

een half uurtje gezeten te hebben gingen wij bij 

de rotonde naar Assendelft via de 

Zaandammerweg en langs het water naar de 

Communicatieweg en naar de Watertoren. Hier is 

een prachtige weg langs het Kanaal en langs de 

Forbofabrieken. Rechtsaf over de brug naar het 

nieuwe fietspad richting Wormerveer. Daar 

kwamen we bij het mooie hofje Saenden op de 

Billitonkade. Uit nieuwsgierigheid even door de 

poort naar binnen gegaan. Heel mooi. 

In Wormerveer is het Wilhelmina park en daar hebben wij op diverse bankjes gezeten onze 

meegebrachte broodjes gegeten. En natuurlijk water gedronken. Wij vervolgden onze weg 

over de brug naar Wormer richting Bartelsluis en linksaf naar de Enge Wormer. Voorbij de 

brug naar De Wijde Wormer en Haaldersbroek richting de Jagersplas naar het restaurant 

“Aan de Plas” want daar wilden we tot besluit nog iets drinken en ging iedereen weer 

huiswaarts.  

Een prachtige tocht met schitterend weer uitgezocht en in elkaar gezet door Hennie Cordes 

voor 19 personen.  Hennie proficiat ! 
 

 



 

 

  
SAMEN UIT ETEN OP DONDERDAG 21 september 2017 BIJ DE 
SAENSE SMAAK 
 
Nu hebben Erica en Alie bedacht om dit nog een keer, wegens groot succes, te 
doen in de “De Saense Smaak”, Nova Zembla 2, Zaandam. 
 
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 15 september 2017 bij:   
 
Erica Diel 6167993 of Alie van Baak 6169927 onder betaling op bankrekening nr. 
NL 10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek. 
 

 
 

SAMEN UIT ETEN WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 WESTERKOOG. AANVANG 18.00 UUR 
 
De dames van de Eetclub gaan weer iets anders proberen en 
daarom is Erica op bezoek geweest bij het Chinees Indisch 
Restaurant Canton in Westerkoog, Molenwerf 4 (bij het 
winkelcentrum). 
 
Waarom juist hier? Om onze leden aan de andere kant van de 
spoorlijn ook de gelegenheid te geven met ons aan tafel te gaan. 
Maar natuurlijk is iedereen van harte welkom. Ook niet leden willen 
wij graag ontvangen. Dit is een prima gelegenheid voor 
alleenstaanden om kennis te komen maken met de 
Seniorenvereniging Zaanstreek. 
 
Wij hebben 4-persoonstafels gereserveerd en voor iedere tafel een 
schotel met div. heerlijke gerechten voor een prijs van  € 15,00 p.p. 
excl. de drankjes. Na afloop is er voor iedereen nog een kopje 
koffie/thee gratis.  

 
Graag even opgeven vòòr 16 oktober a.s. bij Erica Diel tel. nr. 6167993 of Alie van Baak tel. nr. 
6169927 onder betaling op bankrekening nr.: NL 10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging 
Zaanstreek. 
 

 
 

DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 KERSTDINER VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN. AANVANG 
18.00 UUR. 
 
Op deze datum heeft het bestuur samen met de dames van 
de Eetclub een KERSTDINER besproken in Het 
Mennistenerf. Dit kerstdiner bestaat uit een 4-gangen 
verrassingsdiner incl. 2 consumpties en na afloop 1 kopje 
koffie/thee + een bonbon.  
De prijs voor dit diner is slechts € 10,00 voor leden. Niet 
leden zijn ook van harte welkom. Zij betalen € 27,50. 
Wanneer niet- leden lid worden betalen zij ook maar € 
10,00.   
                                                                                                
Wij zullen om 18.00 uur aan tafel gaan. En het einde zal om 
21.00 uur zijn. 
 
Graag even opgeven vòòr 14 december 2017 bij:   
Erica Diel 6167993 of Alie van Baak 6169927  6169927 onder betaling op bankrekening nr.: NL 10 

RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek.  

 



 

 
SvZ BINGO IN DE VUISTER OP 1 september en 6 oktober 2017                                        
AANVANG 13.30 UUR. Zaal is open om 13.00 uur. 
 
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat op 1 september en 6 oktober 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 1 september en 6 oktober 2017 in De Vuister. 
 

 
 

SvZ BINGO IN DE BOVENKRUIER OP VRIJDAGMIDDAG 8 SEPTEMBER EN 13 
OKTOBER 2017.                  
 
Ook na de zomervakantie 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  8 
september en 13 oktober 2016 aanvang 14.00 uur. 
 
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. 
 
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 en mooie, leuke prijzen winnen.        
De dames zullen hiervoor zorgen. 
 

 
 

SvZ BINGO in PENNEMES: 22 SEPTEMBER EN 27 OKTOBER 
2017 
 
Ook voor het bingo-spel kunt u weer bij ons terecht. 0p 22 september en 27 
oktober zullen wij dit opnieuw met u spelen in Verzorgingshuis “Pennemes”, 
Bloemgracht. 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/koek. U kunt dan 4 rondes 
spelen en leuke prijzen winnen.    
Bep zal ook nu weer voor mooie prijzen zorgen. En Jo zal voor de koek zorgen. 
 

 
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 
  

 



 

I Pad cursus voor beginners. 

Bij voldoende aanmeldingen, starten we  

weer 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 I-
PAD, 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 I-PAD. 
 
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 Alie van Baak tel. nr. 6169927. 

 
 
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. 

 

SvZ spreekuur voor laptop, tablet en telefoon. 

Heeft u moeilijkheden met uw laptop, tablet en of telefoon? 
U kunt voor vragen hierover terecht op het inloopspreekuur in de Bovenkruier op 
dinsdagmiddag. 

Wilt u van te voren een afspraak maken met AGNES BRANS 6352846 mobiel 0651835253 

 

 



VAKANTIE VLEDDER, INEKE VAN WIJNGAARDEN 
 
Zaterdag 1 juli stapten we met mooi weer om ongeveer     
12.30 uur in de bus  naar ons vakantie- adres Brinkzicht te 
Vledder. 
Bij aankomst was er voor ons allemaal een kopje koffie of thee 
en de koffers waren al keurig op onze kamers gezet. Wat een 
mooie kamers zo wel de 1 pers als de 2 pers. Om 6 uur een 
heerlijk diner en de avond voor onszelf, dus even een 
wandeling gemaakt.                                                                          
Na heerlijk geslapen te hebben was de zondagochtend voor 
onszelf en na de lunch om 13.00 uur en 14.00 uur een ritje met 
de paardentram om de omgeving te verkennen. Na afloop als 
verrassing een ijsje. Weer een heerlijk diner om 6.00 uur en de avond een gezellige quiz gespeeld.                                                                                            
Maandagmiddag met de bus naar het rietvlechtmuseum heel veel gezien en een interessante uitleg 
over het verwerken van pitriet en rotan om stoelen van te maken. ’s Avonds vrij en zelf iets gedaan 
met de gasten.                                                                                                                                               
Dinsdagochtend om 9.15 uur weer in de bus voor een tocht door Drenthe en Fries woud, waar er een 
koffie stop is in het bezoekerscentrum in het natuurpark. De avond was er voor ons allemaal een 
gezellige bingo op een aparte manier met leuke prijzen om 10.30 uur de slaapkamer opgezocht.                                                                                               
Woensdag een dag om ons zelf te vermaken  waar op diverse  manieren gebruik van werd gemaakt: 
fietsen, winkelen, wandelen en lekker van de zon  genieten. De avond was er een paardenmelker met 
uitleg wat er allemaal van gemaakt kan worden. Heel erg interessant.                      
Donderdagmiddag naar een buffelfarm, weer veel nieuwe dingen er over gehoord en een rond rit in 
de omgeving. We werden ‘s avonds verrast met een warm en koude buffet. De kok had zich zelf 
overtroffen. Het was heel lekker. Daarna een sjoel-spel met wel 11 verschillende manieren om te 
spelen wat gezellig .                                                                                                                                       
Vrijdagmiddag met de bus naar Giethoorn  en een boot tochtje over het water. Daarna op een 
terrasje iets te gaan drinken, zelf ben ik even Giethoorn door gelopen. “wat een gezellig plaatsje”. 
Terug naar ons hotel om van het diner en de gezellige laatste avond te gaan genieten. We werden 
vermaakt door de eigenaar en de kelner wat  een goede afsluiting was van een perfecte vakantie 
week.  
Terug kijkend naar een goede week met mooi weer hoop ik, dat u net zo genoten hebt als ik. 
 

 

Vakantieweek Vledder door Anneke Verhoeven.       

Na thuiskomst ben ik gelijk begonnen om de herinneringen van 
de vakantieweek 
op te schrijven. Wat hebben Clasien Bootsman en ik genoten. 
Het weer was fantastisch. We konden heerlijk buiten zitten en 
werden keurig bediend op het terras. 
De uitjes waren ook gezellig en leerzaam. Zoals het 
vlechtmuseum in Noordwolde, waar een vrijwilliger ons het een 
en ander vertelde over rotan, pitriet en wilgentenen. 
Een prachtige rondrit met een koffiestop bij Staatsbosbeheer in 
Appelscha en natuurlijk een gezellige winkel met leuke 
cadeautjes. 
De waterbuffels in Oldemarkt waren ook het bezoeken waard. Er was van alles te zien, zelfs 
pauwenkuikens onder een rode lamp.  
Een middag naar Giethoorn viel ook in de smaak. De gids wist veel te vertellen. Het krioelde van de 
Chinezen, net als op de Zaanse Schans. Op de terugweg nog even langs het kasteel in Blesdijke. Wat 
een klus. Tineke kon erg gezellig vertellen onderweg. Wat een kanjer van een chauffeur. 
 
Het hotel was ook prima. We hebben heerlijk gegeten, vooral het koud buffet was fantastisch. Hulde 
aan de kok. 
De “klerenwinkel” in Vledder heeft deze week goede zaken gedaan. 
De avonden werden ook gezellig ingevuld. Het raden van de karikaturen, bingo en de eigengemaakte 
sjoelbakken. Wat een pret met elkaar.  
Vrijdagavond, de gebruikelijke feestavond met voordrachten van Harrie en Auke. Wat een stel, vooral 
Auke was de hele week al bezig. 
Clasien en ik zaten in de bed en breakfast, die wordt als dependance gehuurd door het hotel. Van 
harte aanbevolen om dat een keer privé te boeken. 
Gelukkig waren er deze week geen ernstige ongevallen. De heer Swartsenburg is ook weer 
“heelhuids” naar huis gegaan. 
 
De dames die deze reis hebben voor bereid verdienen een dikke pluim. 
 
  

 



 

 

 
VRIJDAG 20 OKTOBER 2017 DIA-LEZING JOLANDA 
BOS MET ALS ONDERWERP: RAADSEL PIRAMIDEN 
EGYPTE. 
AANVANG 14.00 UUR, MENNISTENERF. 
  
Jolanda is archeoloog, etnograaf, schrijfster en spreker. Zij 
studeerde archeologie in Leiden en werkt al jaren in de 
woestijnen van Egypte. Over haar archeologische werk schrijft 
zij boeken en geeft al    15 jaar lezingen in binnen- en buitenland. 
 
“Egypte is altijd weer een ontdekkingstocht met nieuwe ervaringen, inspirerende 
ontmoetingen en ontdekkingen over hoe mensen in de oudheid leefden”.  
 
De piramiden van Egypte zijn een van de meest besproken en beschreven onderwerpen uit 
de oudheid. Over deze bouwwerken circuleren veel verhalen. Een enorme diversiteit aan 
theorieën doet de ronden over hoe ze gebouwd zouden zijn. In deze lezing worden de 
piramiden en hun bouw “ontmythologiseerd”. En misschien blijkt de werkelijkheid nog wel 
fantastischer dan de mythen die in de loop van de eeuwen rond deze bouwwerken zijn 
ontstaan. 
 
Voor deze lezing bent u welkom in het Mennistenerf, aanvang 14.00 uur.  De entree is voor 
SvZ-leden en niet-leden. SvZ-Leden betalen € 2.00. Niet-leden betalen € 3,00 incl. een kopje 
koffie of thee. U kunt bij binnenkomst betalen. 
 

 
 
 
 

DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 KERSTDINER 
VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN. AANVANG 18.00 
UUR. 
 
Op deze datum heeft het bestuur samen met de dames van 
de Eetclub een KERSTDINER besproken in Het 
Mennistenerf. Dit kerstdiner bestaat uit een 4-gangen 
verrassingsdiner incl. 2 consumpties en na afloop 1 kopje 
koffie/thee + een bonbon.  
De prijs voor dit diner is slechts € 10,00 voor leden. Niet 
leden zijn ook van harte welkom. Zij betalen € 27,50. 
Wanneer niet- leden lid worden betalen zij ook maar € 10,00.   
                                                                                                
Wij zullen om 18.00 uur aan tafel gaan. En het einde zal om 
21.00 uur zijn. 
 
Graag even opgeven vòòr 14 december 2017 bij:   
Erica Diel 6167993 of Alie van Baak 6169927  6169927 onder betaling op bankrekening 
nr.: NL 10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek. 
 

  

 

 

 

 



 
 
 
Zaandam, 25 juli 2017 door Wim Timmerman 
 
Rondom het produceren van belastingaangiftes gebeuren toch wel wat zaken, die het 
vermelden waard zijn. 
Het gaat zeker niet alleen om mensen te helpen met hun belastingzaken, maar ook het 
sociale aspect mag zeker niet vergeten worden. 
 
Tijdens huisbezoek raak je aan de praat met mensen, die alleenstaand en daardoor vaak 
heel eenzaam zijn. Veelal hebben de kinderen geen of weinig tijd om daarin verandering te 
brengen. Ook het minder mobiel zijn is een aspect. 
Het verzamelen van de benodigde gegevens kost vaak minder tijd, dan de klant hun verhaal 
te laten doen. 
Een luisterend oor is hierbij gewenst, en doet de klanten dan ook veel goed. 
 
Over het verzamelen van gegevens gesproken, dat kost soms het nodige geduld en tijd. 
Hierbij passeren soms o.a. schoenendozen de revue met diverse rekeningen van aankopen 
of andere betaalde abonnementen. 
Het is dan de bedoeling om bruikbare gegevens er tussen uit te vissen.  
Vaak is het geen opzet van de klanten om het zo te presenteren, maar ook de vele papieren 
die de mensen ontvangen zorgen ervoor, dat ze soms door de bomen het bos niet meer 
zien. Het wordt tijd, dat de instellingen minder bureaucratisch te werk gaan en met name de 
ouderen daarbij ontzien. 
De afspraak met een volgende klant is hierdoor vaak in het geding. 
 
Er gebeuren soms ook bijzondere dingen tijdens bezoek aan een klant. 
Ik ben jaren geleden eens bij een klant geweest van dik in de tachtig, die een ontzettend 
warm huis had op een zomerse dag. 
Zij was naar het toen bestaande Valkenberg op de Peperstraat geweest (kan ik nu wel 
vermelden, bestaat toch niet meer) en hebben haar een bouwpakket van een ventilator 
aangesmeerd. Valkenberg had niet de moeite genomen om deze ventilator in elkaar te 
zetten. 
Ik kom daar in huis  bij die klant, natuurlijk was het bloedheet en heb ik die ventilator in 
elkaar gezet met mijn 2 niet technische handen. Die klant was mij eeuwig dankbaar. 
 
Ik heb ook een klant in Oostzaan. 
Dat kwam omdat de belastinginvuller in Oostzaan stopte en die klant mij vroeg om hem 
alstublieft te helpen. 
 
De eerste keer dat ik bij hem kwam had mijn vrouw mij gebracht met de auto en zij bleef in 
de auto zitten, met haar schortje nog voor en pantoffels aan. 
Toen we binnen klaar waren met de aangifte vroeg de klant of ik wat bleef drinken. 
Ik zei, dat kan niet, want mijn vrouw zit in de auto buiten te wachten. 
De vrouw van de klant ging onmiddellijk naar de auto en vroeg mijn vrouw te komen. 
Na haar schortje te hebben afgedaan ging mijn vrouw mee en we hebben een glaasje wijn 
gedronken. 
Vanaf die tijd worden wij steevast gevraagd samen te komen. 
Er is ook daardoor een soort vriendschap gegroeid. 
 
Als de belastingdienst en de ouderenbonden het ons niet te moeilijk maken, wil ik nog wel 
even doorgaan, maar het moet wel een leuke hobby blijven. 
 
 
  
 
   

 

 



 

 

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.  
 

 
In ons JAARBOEK staat op bladzijde 3 een verkeerd adres vermeld bij MEE. Dit moet zijn: 
MEE Amstel en Zaan.  Organisatie voor maatschappelijk werk · Amsterdam Nieuw-West 

Adres: Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam 

Telefoon: 0299 412 612 

 

 

 
 
  



 

 

     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                         

 

 



DIVERSE ONDERWERPEN, kunst en architectuur voor de Seniorenvereniging Zaanstreek. 
Voor leden € 45,00. Voor niet-leden € 55,00. 
Een serie van 8 dialezingen voor de SVZ door Geert van Boxtel, in wijkcentrum Dirk Prins, A.G. 
Verbeekstraat 35, Zaandam. Op maandagen 2, 9, 16 en 30 oktober; en 6, 13, 20 en 27 novem-
ber 2017; van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelding bij Alie van Baak, vanbaak@zonnet.nl of 
075.6169927; inhoudelijk kan Geert u informeren, ervaring@telfort.nl of 06.24223192. 
 
Dit najaar diverse onderwerpen: Minoïsche architectuur, El Greco, Rodin, Boedapest, de Ber-
gense School, kunst van De Stijl, architectuur van Aalto en Nederlandse Arte Povera. Sommige 
onderwerpen nemen meer tijd dan 2 uur, andere weer wat minder; mogelijk kan daarom het 
laatste onderwerp slechts gedeeltelijk worden behandeld. 
 
1 De Minoïsche architectuur neemt tussen een opvallende plaats in tussen de toenma-
lige bouwwerken. Terwijl die uit omliggende gebieden te zien zijn als pogingen tot natuurbe-
heersing met stabiele strukturen en vertoon van hiërarchie, zijn er op Kreta en Santorini resten 
gevonden van een cultuur die zich lijkt te hebben aangepast aan een seismologisch instabiele 
situatie.  
 
2 De stijl van El Greco ontwikkelde zich vanuit Byzantijnse tradities, werd beïnvloed werd 
door Tintoretto en Michelangelo, tot een van de de extremen in de maniëristische kunst. Zijn 
werk valt op door expressieve werking, gedreven uitingen van de Spaanse contrareformatie. 
Sinds eind 19de eeuw inspireert hij kunstenaars van naam. 
 
3 De beelden van Rodin bieden een panorama aan realistische weergaven van mense-
lijke passie, geuit in spierpartijen, houdingen en choreografie, o.a. beïnvloed door Michelangelo. 
Zijn figuren vormen indrukwekkende varianten van de toen heersende stromingen als symbo-
lisme en impressionisme, en sommige behoren tot de eerste moderne iconen.  
 
4 Boedapest, tussen Europese en Aziatische culturen. Een bijzondere stad met architec-
tuur beïnvloed door Osmanen en Habsburgers, en karakteristieke eigen bouwwerken. Naast in-
ternationale kunstverzamelingen is er ook interessant werk van eigen bodem. En er is een le-
vendige uitgaanscultuur in bad- en koffiehuizen. 
 
5 De landschappen van de Bergense School behoren tot de eerste expressionistische 
uitingen van ons land. Voortkomend uit het voorafgaande symbolisme, en beïnvloed door Van 
Gogh, de Blaue Reiter en Franse Cubisten, zijn dit lyrische werken over de eigen omgeving. 
 
6 In contact met elkaar via De Stijl keerden Mondriaan, Van der Leck, Van Doesburg en 
Van Tongerloo terug naar de elementaire vormen als lijn, vlak en kleur, om te komen tot demo-
cratische kunst van minimalistische abstracties zonder individuele expressie. 
 
7  In tegenstelling tot de toenmalige rationele architectuur kwam Alvar Aalto midden 20ste 
eeuw met organische oplossingen, met vernieuwend gebruik van natuurlijke materialen en am-
bachtelijke details. Zijn ruimten behoren tot een van de meest intuïtieve in zijn tijd, zijn moderne 
architectuur biedt een invoelbare menselijke geborgenheid.  
 
8 Het werk van Marinus Boezem, Jan Dibbets en Ger van Elk wordt gerekend tot de Ne-
derlandse Arte Povera. Hun installaties, fotowerk, plastiek en happenings vormen interessante 
varianten van de conceptuele kunst. 
 
Voor inschrijving serie kunstgeschiedenis begin 2017, de hieronder gevraagde informatie inle-
veren bij Alie van Baak, Schepenlaan 146, 1503HM Zaandam, vanbaak@zonnet.nl  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KUNST ROND DE LAATSTE EEUWWISSELING van 2 oktober  t/m 27 november 2017. 
 
Naam deelnemer:    ...............  
  
Adres:     ............... 
 
Woonplaats en postcode:     ............... 
Telefoon:         ............... 
Emailadres:     ...............    

 



 

ADVERTENTIE   TEL. NR. 6123262 
 
Activiteitenagenda september + oktober 2017  
 
Culinaire avond vrijdag 29 september van 18.00-20.30 uur. 
Italiaanse avond met als voorgerecht: aan tafel geserveerd een plankje met Italiaanse vleeswaren, 
olijven, gemarineerde garnalen, vitello tonata en stokbrood met tapenade. 
Als hoofdgerecht een gevulde kiprollade met tomatensaus, mini pizza, spaghetti met tonijn, Italiaanse 
salade , aardappelsalade  en pasta salade. Ter afsluiting een heerlijk dessert: gemarineerde bosfruit 
met lange vingers en vanille room. Hierna kunt u nog en kopje koffie of thee drinken. 
 
Avondrestaurant: 
Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  avondrestaurant. Wisselende menu’s, maar altijd 
een Hollands gerecht en een meer exotisch gerecht. Aanvang om 17.15 uur tot 18.30 uur. 
Reserveren gewenst, tel: 075-6123262 of bij de receptie H. Gerhardstraat 77. 
 
Klaverjassen: 
Op zaterdag  30 september kunt u klaverjassen. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. 
Veel gezelligheid en leuke prijzen. 
 
Cultuur op zondag: 
3 september                              De Raddraaiers 
10 september                            FBI Jazz Band 
17 september                            Geen optreden i.v.m. Dam tot Dam loop 
24 september                            Entre  Nous  Mandoline 
 
Kerkdiensten: 
Zondag 10 september om 10.15 uur. Voorganger Ds. T. de Boer. 
Zondag 24 september om 10.15 uur. Voorganger Pastoor J. van Veen. Tevens oecumenische 
avondmaal. 
 
Bingo: 
Woensdag 20 september om 14.30-16.30 uur. 
Schoenen verkoop 
Dinsdag 12 september is er een schoenenverkoop van Donjacourt. 
Ouderen Songfestival 
Donderdag 7 september komt het Ouderen Songfestival naar Mennistenerf voor een voorronde. Deze 
voorronde is onderdeel van de 26e editie van het Ouderen Songfestival. De optredens starten om 
14.00uur en zal tot ongeveer 16.15 uur duren. De toegang is gratis. 
 
 

Activiteitenagenda oktober 2017  
Culinaire avond vrijdag 27 oktober van 18.00-20.30 uur. 
 
Avondrestaurant 
Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  avondrestaurant. Wisselende menu’s, maar altijd 
een Hollands gerecht en een meer exotisch gerecht. Aanvang om 17.15 uur tot 18.30 uur. 
Reserveren gewenst, tel: 075-6123262 of bij de receptie H. Gerhardstraat 77. 
 
Klaverjassen 
Op zaterdag  28 oktober kunt u klaverjassen. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. 
Veel gezelligheid en leuke prijzen. 
 
Cultuur op zondag 
Zondag 1 oktober                      Hazes koor 
Zondag 8 oktober                     Concertina 
zondag 15 oktober                   For Every One 
zondag 22 oktober                   Zaanstreek Waterland 
zondag 29 oktober                   Da Capo 
 
Kerkdiensten 
Zondag 8 oktober  om 10.15 uur. 
Zondag22 oktober  om 10.15 uur.  
 
Bingo 
Woensdag 18 oktober om 14.30-16.30 uur.  

 



 

 

ADVERTENTIE 

 

 
PROGRAMMA WIJKCENTRUM DIRK PRINS  -  SENIOREN 

September, oktober en november 2017 
 

Maandag 
09:30 – 11.30 uur Kleding maken  

11.00 – 12.30 uur   Frans voor Beginners (v.a. 2/10) 

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 
 

Dinsdag 
08.45 – 09.45 uur SALT (Bloedprikken) 

13.3O – 15.30 uur Computerles Beginners (v.a. 19/9) 
14.00 – 16.00 uur  Dansen (v.a. 19/09) 

17.30 – 19.00 UUR Buurtmaaltijd (2e en laatste dinsdag v.d. maand) 
19.30 – 22.15 uur  Radiocafé (om de week) 

 
Woensdag 

09:00 – 11.30 uur Schilderclub 
14.00 – 16.00 uur  Bingo (1e woe. v.d. maand) 

14.00 – 16.00 uur Samen zingen (2e woe. v.d. maand) 

19.30 – 20.30 uur  Frans voor licht gevorderden (v.a. 27/9) 
19:30 – 20.30 uur Yoga   

 
Donderdag 

08.45 – 09.45 uur  SALT (Bloedprikken) 
09.30 – 12.30 uur  Computerlessen gevorderden (v.a. 21/9)  

10.00 – 12.00 uur  Inloop spreekuur Wijkagenten (even weken) 
10.00 – 12.00 uur Koersballen 

14.00 – 15.30 uur  Spaans voor licht gevorderden (v.a. 5/10) 
14.00 – 16.00 uur Sjoelen 

 
Vrijdag 

10.00 – 11.00 uur Meer bewegen ouderen (v.a. 8/9) 
11.30 – 12.30 uur Fit Gym 65+ (v.a. 8/9) 

11.00 – 12.30 uur  Ontmoeting Chronisch Zieken (8/9, 6/10 en 3/11) 

13.30 – 14.30 uur Klaverjassen 
13.00 – 15.00 uur  Biljarten 

 

Inlichtingen en opgeven: Telefoon 075-6310707 of e mail info@dirkprins.nl 

Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1502 RM Zaandam 

     

 



 

 

 

 

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 

___________________________________________________________________________ 

 

Nieuws van buurtcentrum de Bovenkruier. 

Kijk op onze website www.debovenkruier.nl of volg ons op 

Facebook voor de laatste informatie over onze activiteiten! 
 
In de eerste week van september starten, na de zomervakantie, de meeste activiteiten weer, zoals het 

Handwerkcafé, Klaverjassen en Sjoelen. De eetcafés en de lunch op donderdag starten echter pas in de 

week van 25 september omdat we de keuken gaan vernieuwen. Onze keuken wordt intensief gebruikt en 

is wel aan een opknapbeurt toe. 

 

In september is het BURENDAG. Dit jaar willen we met De Bovenkruier, de Inloop en zoveel mogelijk 

buren de tuin van het buurtcentrum opknappen. Dit doen we op vrijdag 22 september. U kunt ons helpen! 

Met bijvoorbeeld advies over het beplanten van een moestuin, of met spullen die u niet meer gebruikt in 

uw eigen tuin. We kunnen tuingereedschap gebruiken, maar ook planten en tuinmeubilair. Wilt u 

meehelpen of heeft u materialen, neem dan eerst even contact op met ons om u aan te melden of te 

bespreken of en hoe we het kunnen gebruiken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar 

info@debovenkruier.nl of bellen naar de Inloop, 06-27126553. 

 

Wilt u liever CREATIEF bezig zijn? Kom dan naar het Handwerkcafé of de Creatieve inloop in De 

Bovenkruier. Elke eerste én derde dinsdagmiddag van de maand is er een Handwerkcafé van 13.30 tot 

15.30 uur. Wilt u ook meedoen of heeft u een vraag over een brei- of haakpatroon? U bent van harte 

welkom! Voor het Handwerkcafé hoeft u zich niet van tevoren op te geven. Deelname is gratis, u betaalt 

alleen de koffie of thee die u afneemt aan de bar. 

Elke donderdagmiddag is er een Creatieve inloopmiddag in De Bovenkruier. Van 13.30 tot 15.30 uur 

kunt u aanschuiven, vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname kost € 1,50, inclusief een kopje koffie of 

thee. Wat we gaan maken kunt u een paar dagen van tevoren op onze Facebookpagina bekijken. 

 

Elke 4e dinsdag en elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14.00 uur, is er Bingo. Meedoen kost € 3,00 per 

bordje, u kunt dan 4 rondes spelen. De eerste bingo’s na de zomervakantie zijn op vrijdag 8 september en 

dinsdag 26 september. 

 

Van 21 september tot en met 1 oktober is De week van de Eenzaamheid. Onder het motto KOM ERBIJ 

willen we deze week iedereen uitnodigen eens kennis te maken met de activiteiten in het buurtcentrum. 

Voor iemand die zich eenzaam voelt is het moeilijk om zelf de stap te zetten naar een activiteit 

buitenshuis. Daarom willen we u oproepen om iemand in uw omgeving waarvan u denkt dat hij of zij het 

leuk zou vinden om meer mensen te ontmoeten een keer mee te nemen naar een activiteit. 

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.  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ADVERTENTIE  TEL. NR. 6504110 

 

Stichting Hervormd Centrum Pennemes - Pennemes 7 - 1502 WV Zaandam 

bruist weer van de activiteiten die ook toegankelijk zijn voor mensen van buitenaf. 

 

Extra activiteiten die dus ook voor u toegankelijk zijn: 

 

Zo 3 september: Kerkdienst PGZ, 9.30 uur 

Ma 4 september: Verkoop H & A Mode, 10.00-12.00 uur in de grote zaal 

Wo 6 september: Koersbal, 14.00-16.00 uur 

Vr 8 september: Verkoop Heidenrijk Mode; Onder voorbehoud, 10.00-12.00 uur 

Za 9 september: Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur  

Zo 10 september: Kerkdienst PGZ, 9.30 uur 

Zo 17 september: Kerkdienst PGZ, 9.30 uur 

Di 19 september:  Verkoop pantoffels/schoenen; Onder voorbehoud,10.00-12.00 uur 

Wo 20 september: Oecumenische Kerkdienst, 14.30 uur 

Vr 22 september: Bingo SVZ, 14.00-16.30 uur 

Za 23 september: Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur 

Zo 23 september:  Kerkdienst PGZ, 9.30 uur  

Vr 29 september: Verkoop Wiba Mode, 10.00-12.00 uur 

Vr 29 september: Bingo T & T, 14.30-16.30 uur 

Za 30 september: Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur 

 

Zo 1 oktober:  Kerkdienst PGZ, 9.30 uur  

Di 3 oktober:  Verkoop Leegwater Ondermode; Onder voorbehoud, 10.00-12.00 u 

Wo 4 oktober: Koersbal, 14.00-16.00 uur 

Za 7 oktober:  Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur 

Zo 8 oktober:  Kerkdienst PGZ, 9.30 uur 

Wo 11 oktober: Bingo T & T, 14.30-16.30 uur 

Za 14 oktober: Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur 

Wo 18 oktober:  Oecumenische Kerkdienst, 14.30 uur  

Do 19 Oktober: Verkoop pantoffels/schoenen; Onder voorbehoud, 10.00-12.00 uur  

Za 21 oktober: Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur 

Zo 22 oktober: Kerkdienst PGZ, 9.30 uur 

Di 24 oktober: Verkoop Fashion Plus; Onder voorbehoud, 10.00-12.00 uur 

Vr 27 oktober: Bingo SVZ, 14.00-16.30 uur 

Za 28 oktober: Klaverjassen SVZ, 14.00-17.00 uur 

Zo 29 oktober: Kerkdienst PGZ, 9.30 uur 

Di 31 oktober: Verkoop Tierolf truien; Onder voorbehoud, 10.00-12.00 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 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 prachtige 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 

. Voor het laatste nieuws check Facebook of onze website; www.pennemes.nl  

U kunt ook altijd een papieren kalender bij onze receptie halen. 

  

 

 



 

 

 
Evean Erasmushuis    Advertentie Activiteiten in het Erasmushuis 

Noorderven 79 

1504 AL Zaandam 

Tel: 075-6512000 

activiteitenerasmushuis@evean.nl 

Activiteitenoverzicht  

Maandag 04 september                  10.00 uur          Verkoop ondermode           
                                                             14.30 uur          Zangmiddag met accordeon 
Vrijdag 08 september                      15.00 uur    Halverkoop Plantjes                                                                                                                         
Maandag  11 september                 14.30 uur          Beautymiddag  
                                                             15.00 uur         Regenboog Salon 
Dinsdag 12 september                    19.30 uur         Avondkienen , 3,50 
Donderdag 14 september      14.30 uur   Mode Show Marion mode 
Maandag 18 september                 14.30 uur          Spelmiddag 
Zaterdag 23 september                  14.00 uur          Burendag 
Maandag 25 september                 14.30 uur          Zitdansen(1,50) 
Donderdag 28 september             14.30 uur          Optreden Koor Allerhande  
                                                            17.00 uur          Eetcafé 
Maandag 02 oktober           14.30 uur  Zang met de accordeon 
Woensdag 4 oktober                     10.30 uur          Avondkienen, 3,50  
Maandag 09 oktober                     14.30 uur          Beautymiddag 
                                                           15.00 uur          RegenboogSalon 
Donderdag 12 oktober                  14.30 uur         Speelmannen 
 
Zondag 15 oktober                        14.30 uur         Optreden Zwanenkoor (3,50) 
Maandag 16 oktober                     14.30 uur          Spelmiddagmiddag 
Vrijdag 20 oktober                         15.00 uur         Verkoop Indonesische hapjes 
Maandag 23 oktober                     14.30 uur  Kookmiddag 
Donderdag26 oktober                  14.30 uur          Zitdansen(1,50) 
                                                          17.00 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 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) 
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)  

 

 

 



Activiteitenagenda Zorgcirkel Saenden september en oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 



 

 
 

        
  

        Mevr. M. Duif – Eshuis   Mevr. J. Petra 
        Mevr. J. Hagen    Mevr. M. de Wolf    
                
 
 
 
 

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van november 2017.  

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Guda Breedveld                              

tel. nr. 075-6157322.  e-mail: gudabreedveld@ziggo.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: Guda Breedveld, Pieter Ghijsenlaan 
35, 1506 PW Zaandam, tel. nr. 075-6157322. Dit kan ook per e-mail: 

gudabreedveld@ziggo.nl 
 

Lidmaatschap per 1 januari 2018 t/m 31-12-2018 bedraagt € 18.50   
2e lid op hetzelfde adres € 16,00 

 

Nieuwe leden betalen na 1 september 2017 geen contributie, maar u betaalt voor 

2017 en 2018 in totaal € 18,50. Indien de partner (wonend op het zelfde adres) 

ook lid wil worden kan dit voor een bedrag van € 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.      

       

 

 



 

 

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 volder). 

     

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

                        

                                          

Seniorenvereniging Zaanstreek 
KLACHTENFORMULIER 

AOV – VERVOER 
REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND 

 

 

 



        

 

 

Op dit moment hebben wij 915 leden en dit hebben wij met elkaar gedaan.  

Het bestuur wil u hiervoor hartelijk bedanken!  

Wij willen groeien en U kunt hieraan meehelpen, door actief leden te gaan 
werven en dit willen wij belonen: 

 Brengt u 5 nieuwe leden aan, dan bent u in 2018 gratis lid. 

 Brengt u 20 nieuwe leden aan, dan belonen wij u hiervoor met een 
geweldig 3-gangen diner voor 2 personen, inclusief een fles huiswijn bij 
restaurant “Aan Tafel”. 

 
Dus probeer 1 of meer mensen uit je omgeving te interesseren om lid te worden 
bij onze vereniging.  
Het is altijd mogelijk om iemand die interesse heeft in het lidmaatschap van de 
SvZ mee te nemen naar één van onze activiteiten.  
Op deze manier kunnen eventuele twijfels direct worden weggenomen.  
 
Nieuwe leden betalen in 2017 geen contributie.  
U betaalt voor 2017 en 2018 in totaal € 18,50 
Indien de partner (wonend op het zelfde adres) ook lid wil worden kan dit voor 
een bedrag van € 16,00 

 
LID  PARTNERLID (op het zelfde adres) 

 
Naam + voorl. __________________v  ______________________m  

  
Geb. datum ____________________  ______________________ 
 

Adres _________________________  ______________________ 
 

Tel. nr. ________________________ 
 

Mobiel _________________________     ______________________ 
 
E-mailadres _____________________  ______________________ 

 
Datum _________________________  

 
 
Handtekening ____________________    _______________________ 

 

Aangemeld door: 

Sturen zonder postzegel naar: SvZ, Antwoordnummer 930, 1500V Zaandam 

  


