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Voorwoord Senioren Kompas door Henk de Jonge
De dames van onze afdeling Lief en Leed hebben voor Pinksteren wederom een
bloemetje naar onze leden vanaf 90 jaar gebracht. De reacties waren zeer positief en wat staan de
orchideeën te pronken. Erica Diel heeft hierover een goed stukje geschreven en dit kunt u op één van
de volgende bladzijden lezen.
De vakantietijd breekt aan en dit zal voor heel veel mensen een mooie tijd zijn om de batterij weer op
te laden. Dit geldt ook voor onze leden, die met Ineke en Erika meegaan naar Odoorn (Drenthe). Heeft
u nog geen vakantie geboekt kijkt u dan even een paar bladzijden verder, want ook voor het najaar
hebben wij een mooie reis naar De Harz georganiseerd.
Het bestuur van SVZ wenst u allen goede zomermaanden,
mooi zonnig weer en een goede gezondheid.

Nogmaals brengen wij u onze oproep in herinnering om deel te nemen in ons
bestuur.
WIE OH WIE MELDT ZICH AAN ???

ACTIVITEITENLIJST JULI EN AUGUSTUS 2018
Juli

6
Bestuur
7
Zomerklaverjassen
14 t/m 21 Vakantie
20
Klaverjassen
26
De Eetclub
27
Zomerbingo

Pennemes 0.18a.
Pennemes
Odoorn
Saenden
Kyra’s
Pennemes

9.30 uur
14.00 uur
11.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
14.00 uur

Augustus

3
17
23
24

Pennemes 0.18a
Saenden
‘t Hoekje
Pennemes

9.30 uur
14.00 uur
18.00 uur
14.00 uur

Bestuur
Klaverjassen
De Eetclub
Zomerbingo

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

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

6-DAAGSE VAKANTIEREIS NAAR
HARZGEBERGTE, GOSLAR VAN ZONDAG 30
SEPTEMBER T/M VRIJDAG 5 OKTOBER 2018.
De historische binnenstad van Goslar staat op de
werelderfgoedlijst.
Deze reis is ook geschikt voor de rollator.
Dag 1 – heenreis: nadat u thuis bent opgehaald,
wordt u door de taxi naar ons restaurant in NoordHolland gebracht. Hier nuttigen we eerst een kopje
koffie, na de korte kennismaking stappen we de
touringcar in en rijden we naar Goslar. Dus geen
landelijke ophaalroute. Na diverse stops arriveren we in het hotel waar een heerlijk diner
voor ons klaar staat.
Dag 2 - vrije ochtend en rondleiding Goslar. Na de vrije ochtend gaan we in de middag
Goslar bezoeken. Vanwege de historie, de monumenten en de vakwerkhuizen staat Goslar
op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Met de gids maken we een wandeling door de stad.
Dag 3 - rondtoer Harz en Heksendansplein Een busrit over de Harz-Hochstrasse en de
Deutsche Fachwerkstrasse naar het stadje Thale. Het dal wringt zich in lussen door het
harde gesteente van de Ramsberg; dit komt door de rivier de Bode. Hier gaan we met de
cabinekabelbaan naar het Heksendansplein. Geniet van het afwisselende uitzicht op ruwe
rotsen en groene berghellingen. Via een mooie route komen we later weer terug in ons hotel.
Dag 4 - Stolberg Onder leiding van een gids maken we een mooie tocht om uit te komen in
Stolberg, ook wel "de parel van de Zuid-Harz" genoemd. De stad heeft een gezellig centrum
met vakwerkhuizen, een raadhuis en een imposant kasteel. Dit is de geboorteplaats van
Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje, en de voorouders van koning
Willem-Alexander.
Dag 5 - glasfabriek en stoomtrein In de ochtend brengen we een bezoek aan de glasfabriek
in Derenburg. De fabriek beschikt over een atelier waar schitterende glaswerken worden
gemaakt. We vinden hier een winkel met de glaskunstwerken en een gezellig terras met een
tuin. We rijden door naar Wernigerode waar we een rit maken met de stoomtrein naar
Schierke.
Dag 6 – terugreis: helaas zit ons verblijf er bijna op en moeten we de terugreis aanvaarden.
Via een aantrekkelijke route belanden we voor een tussenstop nog in Osnabrück, maar
daarna is het toch echt gedaan. Na het diner brengt de taxi u weer thuis.
De reis is inclusief: * van-deur-tot-deur service * vervoer per luxe touringcar met minimaal 85
cm stoelruimte * verblijf in een 2-persoonskamer * verzorging op basis van halfpension *
bezoek Goslar o.l.v. gids * kabelbaan * stoomtrein * bezoek glasfabriek * alle genoemde
excursies * afscheidsdiner.
CATERING:
Er is catering aan boord van de touringcar.
TAXI-SERVICE:
U wordt thuis per taxi opgehaald en gebracht naar het restaurant Bobs Partycentrum,
Uitgeest voor een kopje koffie. Na een korte kennismaking stappen we in de touringcar en
rijden we na diverse stops naar Goslar, waar een heerlijk diner wacht.
MINIMALE DEELNAME: We hanteren een minimaal aantal deelnemers van minimaal
20 personen en een maximum van 44 personen.

Wij hebben hier een optie tot 15 juli a.s. voor 10 1-persoonskamers en 10 2persoonkamers.
De prijs bedraagt voor een 2-pers. kamer per persoon € 525,-. De 1-persoons kamertoeslag
bedraagt € 99,00 p.p. incl. BTW.
Informatie en opgeven aan: Alie van Baak, tel. nr. 075-6169927, e-mail: vanbaak@zonnet.nl

De reis naar het Harzgebergte, Goslar van zondag 30 september t/m vrijdag 5
oktober 2018. Wilt u onderstaand formulier invullen en terugsturen.
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. E-mail: vanbaak@zonnet.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM:
Mevrouw:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dhr.:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Straat:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats en
postcode:………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. nr. van
uzelf:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. nr. van uw contact
persoon………………………………………………………………………………………………………

Wilt u bij ons een annuleringsverzekering afsluiten:

2-pers. Kamer…………………………………..
Rollator:

ja……………….. of

of nee

1-pers. kamer……………………………

nee………………………..

2-pers. Kamer =
€ 525,00 p.p. incl. BTW
Toeslag 1-pers. kamer € 99,00

ja

HEERLIJK RECEPT VOOR ONGEVEER 2 PERSONEN
Bereidingsduur: 15-30 minuten
Ingrediënten:
450 gram aardappelen
400 gram wortelen
2 stengels bleekselderij
100 gram champignons
150 ml halfvolle melk
nootmuskaat
2 ongepaneerde varkensschnitzels
2 eetlepels vloeibare margarine
paprikapoeder
1. Schil de aardappelen en kook ze in weinig water in 20-25 minuten gaar.
2. Maak de groente en de champignons schoon.
3. Snijd de wortelen in plakken, de bleekselderij in boogjes en de champignons in
plakken.
4. Kook de wortelen met de bleekselderij in weinig water in 10 minuten gaar.
5. Stamp de gare aardappelen fijn en maak er met de hete melk en wat nootmuskaat
een puree van.
6. Bestrooi de schnitzels met peper en eventueel scherp paprikapoeder.
7. Bak het vlees in de hete margarine in 8-10 minuten aan beide zijden bruin en
gaar.
8. Bak de laatste minuut de champignons mee.
Ingrediënten over:
Bleekselderij: Bewaar de rest van een struik bleekselderij
verpakt in plastic nog maximaal 7 dagen in de koelkast.
Gebruik bleekselderij om te roerbakken, op brood, in een
tomatensaus of maak er soep van.

26 juli a.s. hebben Erica en Alie een afspraak gemaakt bij “KYRA’S TAVERNA”
op de Dam nr. 52. AANVANG 18.00 UUR.
Wij hebben hier afgesproken om Mezedes te gaan eten. Weet u wat Mezedes zijn? Dat is
een Griekse tafel vol kleine gerechten.
- tzatziki en fetadip met vers --- afgebakken pitabrood
- diverse salades
- Gehaktballetjes in tomatensaus
- Gebakkenchampigons
- Souvlaki van kip- Gyros
- Patat & rijst
Als dessert een heerlijke sorbet met fruit.
De prijs voor dit alles is €15,- per persoon exclusief consumpties.
Voor dit diner moet u wel kunnen traplopen, want voor groepen heeft men op de
1e verdieping een mooie afdeling met uitzicht over het Damplein en het standbeeld van
Czaar Peter.
Graag even opgeven vòòr 19 juli a.s. bij Erica Diel, 6167993 of Alie van Baak, 6169927 en
betalen op de rekening van de Seniorenvereniging Zaanstreek nr. NL10 RABO 0180 5343
35

SAMEN UIT ETEN DONDERDAG 23 augustus 2018
Op deze datum hebben wij een reservering gemaakt bij
Restaurant “HET ZAANSE HOEKJE”, De Watering 1 voor een
driegangendiner. Ontvangst is vanaf 18.00 uur.
Dit diner zal bestaan uit:
Voorgerecht:
zelfgemaakte groentetomatensoep of zelfgemaakte uiensoep
Als hoofdgerecht serveren zij:
Scholfilet of varkenshaas met champignonroomsaus en gebakken aardappels.
Deze gerechten worden geserveerd met diverse garnituren.
Als dessert:
warme kersen met vanille ijs met een toefje slagroom.
En natuurlijk na afloop een kopje koffie/thee
De prijs voor dit overheerlijke diner incl. koffie/thee bedraagt € 20,00 excl. de drankjes.
Graag even opgeven vòòr donderdag 16 augustus a.s. bij Erica Diel tel. nr. 6167993 of Alie
van Baak tel. nr. 6169927 onder betaling op bankrekening nr.:
NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u zelf ook goede ervaringen met een restaurant en wilt u hier ook wel eens met diverse
leden gaan eten, meldt het ons, dan kunnen wij dit wellicht in orde maken.

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.

DE ORCHIDEEËN
De maandag voor Pinksteren stond ik vroeg op want we gingen
bloemen rondbrengen voor de clubleden van 90 jaar en ouder. Het
ging om 81 mooie orchideeën die bij mij in de gang stonden en wat
roken ze heerlijk.
Waarom kregen deze leden van de vereniging een bloemenhulde ?
Omdat ze niet altijd kunnen komen op de clubactiviteiten gezien
hun leeftijd.
"Lief en Leed" wilde de bezorging graag zelf doen, omdat je de mensen persoonlijk de
bloemen kan overhandigen.
Er waren drie ploegen bedacht die dat zouden willen doen, op donderdag (2 ploegen) en
vrijdag nog een ploeg. Wat geweldig was: onze voorzitter Henk de Jonge en Agnes Brans
kwamen ons helpen.
's Morgens begon het festijn en vertrokken Aty en Aafke met de eerste serie bloemen en de
volgende ploeg ging er achteraan. De volgende dag gingen Corrie en Agnes en alles liep
perfect.
Al met al ging het een hele dag kosten maar we waren allemaal erg tevreden, dat iedereen
werd verrast.
De mensen vonden het een goed idee en we kregen veel bedankjes op de dag zelf en later
ook nog per briefkaart. Dat gaf de mensen die het rondbrachten een fijn gevoel.
Erica Diel, coördinator Lief en Leed.

''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

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 + informatie Cor Gouwswaard. Tel. 075 6350813

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

ZOMERKLAVERJASSEN 7 juli 2018
Op 7 juli a.s., wederom in de zaal van Verzorgingshuis Pennemes
aan de Bloemgracht, is de zomerklaverjasmiddag. De aanvang is
14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur.
De prijs is € 1.50 voor leden van de SvZ en Pennemes op
vertoon van één van de pasjes en € 2.50 voor niet-leden. U kunt eventueel ook lid
worden, dan betaalt u nl. ook maar € 1.50. Iedereen, die van klaverjassen houdt, is van
harte welkom. Wilt u uw pasje gereed houden?
In augustus zijn wij even met vakantie.

KLAVERJASSEN 20 JULI EN 17 AUGUSTUS GEWOON GEZELLIG IN
‘SAENDEN’

Het klaverjasteam van de SvZ in Saenden hoopt u weer te verwelkomen op 20 juli en 17
augustus a.s.
Wij 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 gezellige en fijne middag van met bovendien een lekker
hapje.
De prijs voor leden van de SvZ en bewoners van “Saenden” is € 1,50. Niet leden betalen
€ 2,50.
U BENT VAN HARTE WELKOM!!!
Adres: “Saenden” Nova Zembla 2, Zaandam. Aanvang 14.00 uur
__________________________________________________________________________

ZOMERBINGO 27 JULI EN 24 AUGUSTUS 2018 IN PENNEMES.
Vrijdagmiddag 27 juli 2018 en 24 augustus 2018 organiseert de SvZ
2 bingo-middagen in verzorgingshuis “Pennemes”. 0ok nu is iedereen
van harte welkom. Aanvang 14.00 uur ingang aan de Bloemgracht. De
zaal gaat open om 13.30 uur. De toegang is gratis.
Wilt u meespelen, dan betalen leden van de SvZ voor het eerste plankje € 2.50, leden van
Pennemes € 2,00 op vertoon van één van de pasjes. Niet leden betalen € 3.50. Elk volgend
plankje kost voor leden van de SvZ en Pennemes € 2,00 en voor niet leden € 3,00. Incl. een
kopje koffie/thee met wat lekkers. U kunt dan 4 rondes spelen en leuke prijzen winnen.

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

Activiteiten in het Erasmushuis

Activiteitenoverzicht

Donderdag 05 julii
Maandag 9 juli
Woensdag 11 juli
Maandag 16 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 26 juli
Donderdag 26 juli
Donderdag 2 augustusi
Woens dag 8 augustus
Maandag 13 augustus
Donderdag 16 augustus
Zondag 19 augustus
Maandag 20 augustus
Donderdag 23 augustus
Maandag 27 augustus
Donderdag 30 augustus

14.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
14.30. uur
14.30 uur
14.30 uur
17.00 uur
14.30 uur
19.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
13.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
17.00 uur

Bloemschikken (4,50 euro)
Regenboogsalon
Avond bingo (wijk)(Kosten € 5,00 per plankje)
Spelmiddag
Kienen(4,50)
Creatief(1,50)
Eetcafé
Optreden lunalunettes theater
Avond bingo (wijk)(Kosten € 5,00 per plankje)
Regenboogsalon
Kookmiddag(1,50)
Plaatjes draaien door Henny Overdijk(1,50)
Spelmiddag
kienen in het restaurant ( € 4,50)
Schoenenverkoop Donjour
Zitdansen(1,50)
Avondeetcafé

Vaste weekactiviteiten:
Elke woensdag ochtend komt de visboer van 10.00-12.00 uur.
Elke donderdag ochtend bent u welkom bij onze handwerkochtend. U kunt u eigen handwerk
meenemen of tegen betaling materiaal van ons ontvangen. Ook haakt men t.b.v. een goed doel.
Informatie hierover kunt u krijgen op de ochtend zelf, bij de activiteiten bgeleiding.
Tijd: 10.00-12.00 uur
Elke vrijdag middag kunt u komen kegelen in het restaurant. Tijd: 14.30-16.00 uur
Ook is er op vrijdag Klaverjassen. Tijd 14.00 – 17.00 uur. Opgave vooraf bij de receptie. (€ nu nog onbekend)
Elke zaterdag en zondag (als er geen optreden is) kunt u tegen een lager tarief genieten van een
borreltje.
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)

ADVERTENTIE

Informatie? Tenzij anders vermeld, info@dirkprins.nl, 075-6310707
Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam.

Speciaal ook voor senioren blijft in de zomermaanden doorgaan:
Maandag
09:30 – 11.30 uur Kleding maken
13.30 – 15.30 uur Handwerkclub (oneven weken)
Woensdag
09.00 – 11.30 uur Schilderclub
10.00 – 12.00 uur Kleuren voor volwassenen
Donderdag
10.00 – 12.00 uur Koersballen
14.00 – 16.00 uur Sjoelen
Vrijdag
10.00 – 11.00 uur Meer bewegen ouderen
11.30 – 12.30 uur Fit Gym 65+
13.30 – 14.30 uur Klaverjassen
SPECIAL HAAKLESSEN
Wijkcentrum Dirk Prins organiseert een korte cursus haken. Er zijn veel verschillende
haaksteken, maar wanneer je de basissteken kent, kun je al gauw iets moois maken.
De cursus is er voor alle leeftijden.
Misschien ook een leuke activiteit voor (groot)ouder en (klein)kinderen om dit samen in de
schoolvakantie te doen. Een ervaren docente leert op gezellige wijze om het haken in de
vingers te krijgen.
Data: maandag 23 juli, 6 augustus en 20 augustus van 13.30 – 15.30 uur. De kosten
bedragen slechts Euro 7,50 voor alle drie de middagen. Wel zelf haakpen en haakgaren
(katoen/wol) meenemen.
Inlichtingen en opgeven: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35 Zaandam
Telefoon 06-44892094.

Activiteiten Mennistenerf Juli en augustus 2018 tel. nr. 075-6123262
H. Gerhardstraat 77.
datum
Zondag
1 juli
8 juli
8 juli
15 juli
22 juli
22 juli
29 juli
Maandag
9 juli
23 juli
Dinsdag
Elke dinsdag
Woensdag
18 juli
25 juli

Zaterdag
28 juli
Zondag
5 augustus
12 augustus
12 augustus
19 augustus
26 augustus
26 augustus
Maandag
6 augustus
20 augustus
Dinsdag
Elke dinsdag
Woensdag
15 augustus
29 augustus

Vrijdag
31 augustus
Zaterdag
25 augustus

Activiteit

tijd

locatie

Optreden van Fred Kerkvliet
Kerkdienst met voorganger Tjarda Brouwer
Optreden WAO Jazzband
Optreden van Jolanda en Ad van Boxtel
Kerkdienst met voorganger ds. Roobol
Optreden geen muziekmiddag
Optreden van platendraaier

14.30-16.00
10.15
14.30-16.00
14.30-16.00
10.15
14.30-16.00
14.30-16.00

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

Bibliotheek
bibliotheek

13.30-15.00
13.30-15.00

Molenwiek
Molenwiek

handwerkclub

9.00-11.00

Arend Dik zaal

Kienen
Bustocht vliegveld Hilversum met koffietafel en
rondrit door Het Gooi. Bij de receptie van
Mennistenerf kunt u informatie vragen. Deze
tocht kost u slechts €30,00

14.30-16.00
11.00-17.00

Arend Dik zaal

klaverjassen

19.30

Arend Dik zaal

Optreden The Neighbours
Kerkdienst met voorganger ds. J. Klanderman
Optreden van Fred Kerkvliet
Optreden van WAO orkest
Kerkdienst met voorganger ds. W. Roobol
Optreden van de Golden Pennies

14.30-16.00
10.15

Arend Dik zaal
Arend Dik zaal

14.30-16.00
10.15
14.30-16.00

Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal

Bibliotheek
bibliotheek

13.30-15.00
13.30-15.00

Molenwiek
Molenwiek

handwerkclub

9.00-11.00

Arend Dik zaal

Kienen
Bustocht naar Johanna’s Hof met pannenkoek,
ijs en een bezoek aan de Hoep. Bij de receptie
van Mennistenerf kunt u informatie vragen.
Deze tocht kost u slechts €30,00

14.30-16.00
11.00-17.30

Arend Dik zaal

Culinaire avond

18.00

Arend Dik zaal

klaverjassen

19.30

Arend Dik zaal

In juni en juli is er i.v.m. vakantie geen culinaire avond

ADVERTENTIE
TEL. 075-6504110

Welkom bij Pennemes,
het gastvrije wijkzorgcentrum in het bruisende hart van de Rosmolenwijk.
U bent van harte welkom om deze activiteiten bij te wonen en gezelligheid staat voorop.
JULI__________________________________________________________________
Zo.
Wo.
Vr.
Za.
Wo.
Vr.
Wo.
Wo.
Wo.
Vr.
Vr.

01-07-18
04-07-18
06-07-18
07-07-18
11-07-18
13-07-18
18-07-18
18-07-18
25-07-18
27-07-18
27-07-18

14.30u
10.00u
14.00u
14.00u
10.00u
15.00u
10.00u
14.30u
10.00u
10.00u
14.00u

Pianoconcert Anja van der Ploeg
Gezond Natuur Wandelen
Koersbal
Klaverjassen SVZ
Gezond Natuur Wandelen
Samen Zomeren!
Gezond Natuur Wandelen
Kerkdienst
Gezond Natuur Wandelen
Groen & Plezier
Zomerbingo SVZ

Restaurant
Foyer
Restaurant
Restaurant
Foyer
Restaurant
Foyer
Restaurant
Foyer
Binnentuin
Restaurant

AUGUSTUS________________________________________________________________
____
Vr.
03-08-18
14.00u
Koersbal
Restaurant
Zo.
05-08-18
09.30u
Kerkdienst PGZ
Restaurant
Wo. 08-08-18
10.00u
Gezond Natuur Wandelen
Foyer
Zo.
12-08-18
09.30u
Kerkdienst PGZ
Restaurant
Zo.
12-08-18
14.30u
Muziekconcert
Restaurant
Wo. 15-08-18
10.00u
Gezond Natuur Wandelen
Foyer
Wo. 15-08-18
14.30u
Kerkdienst
Restaurant
Zo.
19-08-18
09.30u
Kerkdienst PGZ
Restaurant
Wo. 22-08-18
10.00u
Gezond Natuur Wandelen
Foyer
Wo. 22-08-18
10.00u
Groen & Plezier
Binnentuin
Vr.
24-08-18
14.00u
Zomerbingo SVZ
Restaurant
Zo.
26-08-18
09.30u
Kerkdienst PGZ
Restaurant
Wo. 29-08-18
10.00u
Gezond Natuur Wandelen
Foyer
Het laatste nieuws leest u op onze website; www.pennemes.nl of op onze facebookpagina;
www.facebook.com/pennemes
Onze papieren activiteitenkalender kunt u ophalen bij de receptie.

advertentie

De Bovenkruier
De Bovenkruier
advertentie

Cultureel Activiteitencentrum Zaandam

Drielse Wetering 49
1509 KP Zaandam

Cultureel Activiteitencentrum Zaandam

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

075-615455
___________________________________________________________________________
_________________________________________

Nieuws van buurtcentrum de Bovenkruier.
Kijk op onze website www.debovenkruier.nl of volg ons op
Facebook voor de laatste informatie over onze activiteiten!
Buurtcentrum De Bovenkruier is de hele zomer op dinsdag open!
In de zomervakantie stoppen de meeste activiteiten tijdelijk. U kunt natuurlijk wel altijd langs komen
voor een kopje koffie en een praatje. Van maandag 6 augustus t/m zondag 2 september is het
buurtcentrum echt dicht, met uitzondering van de dinsdag. In september beginnen we weer met nieuwe en
bestaande activiteiten!

Wat is er dan te doen op de dinsdag?
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 Breicafé 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. De data van het Handwerkcafé zijn 3 en 17 juli, 7 en 21 augustus.
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. De data van de Bingo zijn 24 juli en 28 augustus.
Het Eetcafé op de dinsdagavond gaat ook door. Meld van tevoren wel even dat u komt (075-6154553).
Mee-eten kost € 7,50 per persoon, de aanvang is 18.00 uur.

Activiteiten tot aan de zomervakantie
LUNCH met soep en brood.
Tot en met donderdag 19 juli kunt u tussen 12.00 en 13.00 uur een kop soep met stokbrood komen eten.
De kosten zijn € 2,50. Meld van tevoren wel even dat u komt (075-6154553).

Vooraankondiging!
Van maandag 1 t/m donderdag 4 oktober staat er een heuse Tijdmachine in De Bovenkruier.
Op deze dagen gaan we ouderwets rock ‘n rollen en in gesprek met oudere bewoners uit ‘t Kalf.
Meer informatie op www.debovenkruier.nl en in de volgende Seniorenkompas.

H. van Dongen
L.H. Driehuis
M.A. Hensen-vab Droffelaar
A. de Hoogen

C. v.d. Horst
M.J. v.d. Made
J. van Oostveen
G. Schot

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van september 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 folder).

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

Nieuwe puzzel

