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VOORWOORD SENIOREN KOMPAS DOOR HENK DE JONGE
Voor u ligt het nieuwe kompas no 6. De laatste voor dit jaar want na een heerlijke zomer en
goede nazomer kijken we nu weer uit naar de komende feestdagen. met het kerstdiner in
december.
In dit Kompas staat weer van alles waar u misschien iets aan heeft.
De activiteiten agenda heeft zoals altijd voldoende aanbod. Ook een verslag van onze reis
naar de Hartz. Zoals u kunt lezen was dit een groot succes.
Op 19 oktober 2018 heeft Jolanda Bos een lezing verzorgd met als onderwerp:
Oude Egyptische kunst.
De vrijwilligers dag naar o.a. Rotterdam was weer succesvol.
Als u vrijwilliger wordt dan kunt u volgend jaar mee met een heel gezellige dagtocht.

HET BESTUUR WENST U FIJNE KERSTDAGEN

EN EEN GEZOND 2019

NIEUWJAARSRECEPTIE 11 JANUARI 2019.
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 11 januari 2019 in de Arend Dikzaal van Het
Mennistenerf, aanvang 14.00 uur

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.
Elke zaterdag in de maand klaverjassen, Pennemes aanvang 14.00 uur.
Elke 1e vrijdag van de maand Bingo in de Vuister, aanvang 13.30 uur
Elke 2e vrijdag van de maand Bingo, Bovenkruier, aanvang 14.00 uur
Elke 4e vrijdag van de maand Bingo, Pennemes aanvang 14.00 uur
Eénmaal in de maand klaverjassen Saenden, aanvang 14.00 uur
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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 a.u.b. uw BSN ofwel fiscale nummer bij de hand en vraag om uw digitale brieven per
post naar uw huisadres te sturen.
Namens de Belastinginvullers,

VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN
In de maand november hebben de dames van de Eetclub even de tijd nodig om het
KERSTDINER in orde te maken (niet dat we gaan koken, maar we moeten wel alles op de
rails krijgen), daarom hebben wij geen diner georganiseerd in deze maand, maar in 2019
gaan wij weer volop diners organiseren.
Heeft u een restaurant gevonden met een goede maaltijd en u denkt, dat is wel iets voor de
leden van de SvZ, dan horen wij dit graag van u.

Voor het Kerstdiner zijn op beide avonden nog plaatsen vrij.

WOENSDAG 19 DECEMBER 2018 OF ZATERDAG
22 DECEMBER 2018 KERSTDINER VOOR LEDEN
EN NIET-LEDEN. AANVANG 18.00 UUR.
Op deze 2 data heeft het bestuur samen met de dames van
de Eetclub een KERSTDINER besproken in Het
Mennistenerf. Deze kerstdiners bestaan uit: een 4-gangen
verrassingsdiner incl. 2 consumpties en na afloop 1 kopje
koffie/thee + een bonbon.
De prijs voor dit diner is slechts € 15,00 voor leden. Niet
leden zijn ook van harte welkom. Zij betalen € 25,00.
Wanneer niet- leden lid worden betalen zij ook maar € 15,00.
Wij zullen om 18.00 uur aan tafel gaan. En het einde zal om 21.00 uur zijn.
Graag even opgeven voor welke datum u kiest vòòr 1 december 2018 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.

Bereidingstijd 25 minuten, materiaal koekenpan
Ingrediënten:
1 eetlepel olie
20 gram magere spekblokjes
150 gram Hollandse roerbakgroenten
2 eieren
10 ml. kookroom of crème fraiche
Bieslook, zout, peper.
Bereiding:
In een grote koekenpan met antiaanbaklaag de olie verhitten. Spek en groenten al
omscheppend ca. 5 minuten bakken. In een kom eieren loskloppen met room. Bieslook in
een kopje fijn knippen en erdoor kloppen. Eiermengsel op smaak brengen met zout en
peper. Eimengsel bij spek en groenten in de pan schenken. Ei op een matig vuur in ca. 15
minuten laten stollen. Omelet uit de pan op de schaal laten glijden en in vieren snijden.
TIP: gebruik i.p.v. roerbakgroeten verse spinazie.
EET SMAKELIJK !!

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 € 6,50. Maandagtarief is € 7,50; Rosmolenfilm met pas alleen op
zondagmiddag 1X per maand € 6,00. Reguliere prijs is € 9.50 en voor 65+ is deze prijs € 8,50.
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 € 7,50 + gratis koffie/thee met iets lekkers op de
dinsdagmiddag. Elke week worden er op vaste momenten prachtige films vertoond, waarbij het
aanbod elke twee weken wisselt voor senioren. Dat is ruim 20% voordeliger dan een regulier ticket.
In Zaandam rekent Pathé voor een kaartje € 9.00 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.

VERSLAG 6-DAAGSE VAKANTIE EXCURSIE REIS NAAR DE HARZ
Zondagmorgen 30 september werden we met de taxi heel vroeg opgehaald en gingen we
rechtstreeks naar Uitgeest om kennis te maken met onze medereizigers. Een grote groep
was al bekend want de Seniorenvereniging Zaanstreek had een behoorlijk aantal mensen
opgegeven voor deze reis. Die was uitgevoerd door BAK REIZEN.
Na de koffie vertrokken we met heel mooi weer, dus een goed begin, naar onze hotel in
Goslar. ’s Avonds smaakte het diner voortreffelijk. Daarna werden de kamers opgezocht.
2e dag na een vrije ochtend kregen wij een rondleiding door deze hele mooie oude stad met
het casino op het plein. Goslar staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.
3e dag met gids op de bus rondtoer door de Harz naar het stadje Thale. Na de lunch zouden
we met de cabinekabelbaan naar het Heksendansplein gaan echter ging dit niet door, want
er stond veel te veel wind. Als vervanging kregen wij een prachtige toer door de omgeving
om weer terug te gaan naar het hotel.
4e dag zijn we via een mooie tocht met gids uitgekomen in Stolberg, ook wel “de parel van
de Zuid-Harz” genoemd met een gezellig centrum. Stolberg is de geboorteplaats van Juliana
van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje, en de voorouders van koning WillemAlexander.
5e dag zouden we naar een glasblazerij gaan, maar deze war helaas gesloten wegens een
feestdag. De showroem was wel open. Hier hebben we rondgekeken en ’s middags
doorgereden naar Wernigerode voor een mooie rit met een stoomtrein naar Schierke.
6e dag weer terug naar huis via een mooie route met een tussenstop in de mooie stad
Hamellen. Na het diner bracht de taxi ons weer naar huis.
Ik heb een leuke vakantie gehad. Ineke van Wijngaarden.

De Groepsfoto van bovengenoemde reis.

KLAVERJASSEN: NOVEMBER - DECEMBER 2018
0nze klaverjasvrijwilligers staan te popelen om er weer gezellige zaterdagmiddagen van te
maken. op 3 november in de A.D. zaal van Mennistenerf en op 10,
17 en 24 november en op 1, 8, 15 en 22 december in de zaal van
Pennemes, Bloemgracht. Op 1 december, omdat het bijna sinterklaas
is, is er voor iedereen na afloop van de klaverjasmiddag een klein
cadeautje.
22 december zullen Jan en Mary extra aandacht
besteden aan de prijzentafel, omdat het bijna Kerst is en de laatste
klaverjasmiddag is van 2018. De prijs is € 1,50 voor SvZ- en
Pennemesleden en € 2,50 voor niet-leden. Ook deze niet-leden zijn van
harte welkom.
Even voor in uw agenda: De eerste klaverjasmiddag in 2019 is op 5 januari in
Pennemes.

Klaverjassen 16 november en 7 december Kerst in “Saenden”.
Het klaverjasteam van de SvZ in “Saenden” hoopt u weer te verwelkomen op 16 november
en 7 december 2018 dan gaan we kerstklaverjassen en er is voor iedereen een klein
presentje.
We gaan dan, net als altijd, met heel veel plezier aan onze klaverjasmiddag
beginnen. Het team heeft weer voor een leuke prijzentafel gezorgd, en een
lekker hapje.
U BENT 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

Kunst en architectuur Seniorenvereniging Zaanstreek.
Dit najaar zijn er diverse onderwerpen kunst en architectuur met dia lezingen door Geert van
Boxtel in Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam. Sommige onderwerpen
nemen meer tijd dan 2 uur, andere weer wat minder; mogelijk kan daarom het laatste
onderwerp slechts gedeeltelijk worden behandeld.
In de maand november, nl. op 5, 12, 19, 26 november en 3-12 kunt u nog instromen om
deze 5 bijeenkomsten bij te wonen. De prijs voor deze 5 lessen is totaal € 30,00. Aanvang
13.45 uur
Informatie bij Alie van Baak, Schepenlaan 146, 1503HM Zaandam, tel. nr. 075-6169927,
e-mail vanbaak@zonnet.nl U kunt ook rechtstreek naar Wijkcentrum Dirk Prins, A.G.
Verbeekstraat 35, Zaandam komen.

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

SvZ BINGO IN DE VUISTER OP 2 NOVEMBER EN 7 DECEMBER 2018 AANVANG
13.30 UUR
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat op 2 november en 7 december 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.
2 november is gewoon, maar 7 december is er een verloting. Iedereen krijgt één lootje
gratis, maar natuurlijk kunt u extra lootjes kopen en deze zijn € 1,00 p. stuk.
Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze middag per bordje € 2,00. Nietleden betalen € 3,00. U kunt dan op 2 november 4 rondes per bordje spelen, maar
op 7 december kunt u 3 rondes spelen i.v.m. de loterij. Niet leden zijn ook van
harte welkom.
Ineke en Wil staan te popelen om u te ontvangen, nadat zij zich hebben
ingespannen om mooie cadeaus te kopen. Bent u nieuwsgierig naar deze prijzen?
Wij zien u graag op 2 november en 7 december 2018 in De Vuister.

SvZ BINGO IN DE BOVENKRUIER OP VRIJDAGMIDDAG 9 NOVEMBER EN 14
DECEMBER 2018 AANVANG 14.00 UUR.
Ook nu bent u weer van harte welkom om de bingomiddagen van de Seniorenvereniging
Zaanstreek te bezoeken in De Bovenkruier, Drielse Wetering 49 op 9 november en 14
december 2018 aanvang 14.00 uur.
9 november kunt u 4 rondes spelen, maar 14 december is bestemd voor de
KERSTBINGOMIDDAG. U speelt dan 3 rondes bingo want hierna
begint de loterij. U krijgt 1 lootje gratis. Wilt u meer lootjes dat kan,
maar deze kosten € 1,00 p. stuk.
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. De dames zullen voor mooie prijzen zorgen incl. een versnapering bij uw
kopje koffie/thee.

BINGO 23 NOVEMBER EN KERSTBINGO 21 DECEMBER 2018.
Houdt u van het bingospel? Dan kunt u weer terecht op 23 november a.s. in
de mooie zaal van 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 en niet
leden € 3,50 per bordje, incl. koffie/thee/koek. U kunt dan 4 rondes spelen en leuke prijzen
winnen.

KERSTBINGO in PENNEMES 21 DECEMBER 2018
0ok voor het Kerst-bingo-spel kunt u weer bij ons terecht.
0p 21 DECEMBER willen wij dit opnieuw met u spelen in Verzorgingshuis
“Pennemes”, Bloemgracht. Aanvang 14.00 uur.
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.p. per bordje incl. een kopje koffie/thee met iets lekkers. U kunt dan 3
rondes spelen en leuke prijzen winnen. Hierna begint de tombola. U krijgt 1 lootje gratis en
natuurlijk kunt u lootjes extra kopen en deze zijn € 1,00 p. stuk.
Bep heeft weer voor mooie prijzen gezorgd én voor de bingo én voor de loterij. Iedereen is
van harte welkom.

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

Hoe informatie en voorlichting zoeken op de website van de senioren
vereniging.
www.senzaan.nl
Zo langzamerhand staat er best veel op onze site.
Naast de inhoud van het Kompas, staat er algemene informatie en voorlichting op onze site.
Ook veel informatie die in het jaarboek staat, kunt u daar op vinden.
Ik kan me voorstellen dat het voor sommige van u, die niet zo vaak op de computer kijken,
lastig is om daar de informatie te vinden die men zoekt.
U ziet op de site al veel onderwerpen en categorieën waar u een keuze uit kan maken. Door
te klikken op een onderwerp of titel komt u op een pagina van de site.
Ook op zo’n pagina die u hebt geopend, zijn soms weer een aantal keuzes te maken. Als u
dan niet vindt waar u naar op zoek bent. Bedenk dan dat er op de pagina die u heeft
geopend meerdere bladzijde kunnen zijn. Als u naar de onderkant van de pagina scrolt. Ziet
u uit hoeveel bladzijde de pagina bestaat. U kunt daar klikken op de volgende pagina.
Op de welkom site. Is ook nog een “zoek vak” daarin kunt u intikken wat u zoekt daarna op
enter klikken.
En als wat u zoekt op de site staat, komt dat op uw scherm.
Meestal moet u dan wel even op de titel klikken, voor alle informatie.
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
Agnes Brans

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.
Agnes 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.

DHR. SCHURINK was voor ons bereid om kleine klusjes te doen, maar op dit moment is hij
niet in staat om dit voor ons te doen. Zijn gezondheid laat dit momenteel niet toe. Zodra dit
wel weer mogelijk is, zullen wij u via Het Kompas informeren.
Wel kunt u BUUV SAMEN MET ZAANKANTERS raadplegen. (zie onderstaand).
BUUV SAMEN MET ZAANKANTERS VOOR ELKAAR
Met ingang van oktober 2018 stopt BUUV in de huidige vorm. De buurtmarktplaats wordt dan
onderdeel van het vrijwilligersplatvorm Zaankanters voor Elkaar (ZVE).
Bent u aangesloten bij BUUV, dan kunt u de overstap maken naar ZVE tel. nr. 075-2060010
of een e-mail te sturen naar: info@zaankantersvoorelkaar.nl. Uw naam, adres en
contactgegevens blijven dan bewaard.
Wilt u met iemand anders iets ondernemen, wandelen, koken of gewoon een praatje maken
bij de koffie? Heeft u een lift nodig naar het ZMC? Of moet er nodig onkruid gewied worden?
Of wilt u juist een klusje voor een ander doen? Zoals de bewoner die jarenlang in de
computerbranche heeft gewerkt en nu graag anderen helpt met het aansluiten en instellen
van nieuwe apparaten. Of een gepensioneerde timmerman die voor het repareren van de
keukendeur zijn hand niet omdraait. Het gaat dus om klusjes waarvoor je af en toe iemand
nodig hebt. Met gesloten portemonnee. Bij die klusjes is het niet ‘voor wat, hoort wat’; u hoeft
niet een klus aan te bieden aan diegene die voor u iets komt doen. Maar dat mag natuurlijk
wel.
Wilt u graag met enige regelmaat vrijwilligerswerk doen? Op www.zaankantersvoorelkaar.nl
kunt u bekijken welk werk wordt aangeboden en gevraagd, als een soort vacaturebank voor
vrijwilligers.

''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

We gaan weer zachtjes aan naar het eind van het jaar toe. Als u
vóór 1 november lid wordt van de SvZ betaalt u voor de laatste
maanden van 2018 geen contributie mits u een machtiging
afgeeft voor het incasseren van de contributie voor het nieuwe
jaar. U mag dan ook tegen het lidmaatschapstarief deelnemen
aan onze activiteiten én u ontvangt het Senioren Kompas van
november/december.

TOESLAGEN AANVRAGEN MOET SIMPELER WORDEN VOOR OUDEREN
Ouderen moeten bewuster worden van de toeslagen die ze kunnen aanvragen. Het stelsel is
ontoegankelijk, waardoor veel ouderen geen huur- en zorgtoeslag aanvragen, terwijl ze er
wel recht op hebben. Ouderen weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor huur- en
zorgtoeslag. Dit komt door onbekendheid met de regelingen of omdat de digitale aanvraag te
ingewikkeld is. Zo’n 230.000 ouderen lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro’s mis.
Het mislopen hiervan kan een negatief effect hebben op de koopkracht volgens het ANP.
PROEFBEREKENING
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een huur- of zorgtoeslag? Maak een
proefberekening op de website van de belastingdienst ANP / Kassa.

Let op: Belcentrale doet zich voor als KPN
De vaste lijn van KPN verdwijnt binnenkort en daarom moet u overstappen. Met die
boodschap worden mensen door heel Nederland gebeld door het bedrijf Belcentrale. In
plaats van duizenden euro's uitgeven aan het ombouwen van hun telefoonaansluiting,
kunnen zij goedkoop naar dit bedrijf overstappen. Klopt dat eigenlijk wel? Dit klopt niet.
Tientallen klachten over Belcentrale
Radar ontving tientallen klachten van gedupeerden uit het hele land die zich misleid voelen.
Steeds is de handelswijze van Belcentrale hetzelfde: eerst stellen ze zich voor als een
onderdeel van KPN, vervolgens stellen ze dat vaste telefonie gaat verdwijnen en zodra een
monteur langskomt blijken mensen ineens voor veel meer te tekenen dan ze vooraf hadden
besproken. Bv. voor internet, terwijl men geen computer heeft.
KPN: wij stoppen niet met vaste telefonie

Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen !
De afgelopen weken zijn er veel ouderen slachtoffer geworden van gehaaide “babbeltrucs”
Diefstal door een “babbeltruc” komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en
gebruiken een smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en/of andere
waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of
geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur of ze vragen om
een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.
De zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk
aan de (voor)deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven
zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Bel met
de algemene meldlijn 0900 8844 als de dader al verdwenen is en bel met 112 als de dader
nog bij u in de buurt is! Heeft u een computer, kijk voor meer tips en informatie op de site
babbeltruc/Politie.nl

OPROEP OPROEP
Regelmatig krijgen wij verzoeken om deel te nemen aan diverse panels voor senioren. Deze
aanvragen komen meestal te laat, omdat Het Kompas 1 x in de 2 maanden verschijnt.
Bent u hier in geïnteresseerd? Dat willen wij graag van u vernemen, zodat wij een lijstje
kunnen samenstellen met de namen om u op tijd te interesseren in één of ander panel. Alles
is geheel vrijblijvend.
Wilt u uw naam, tel. nr. en/of e-mailadres doorgeven aan Alie van Baak 6169927 e-mail:
vanbaak@zonnet.nl of Agnes Brans, tel. nr. 6352846 e-mail: agnes.brans@kpnplanet.nl
Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, die kleine klusjes wil uitvoeren bij onze leden. U
maakt zelf uit hetgeen u wilt uitvoeren. Informatie: Alie van Baak tel. nr. 075-6169927
e-mail: vanbaak@zonnet.nl

HET MARGRIET ESHUIJS POPUPKOOR

Het koor zingt onder leiding van Margriet Eshuijs heerlijke Engelstalige hits van
toen en nu, mooie ballads en vrolijk makende liedjes. Tussen de optredens door
mag er lekker gedanst worden op disco muziek. Het belooft een gezellige en
mooie muziekavond te worden. De Zaanse Margriet Eshuijs werd bekend door
House For Sale. Ze geeft les in haar zangstudio en is dit PopUpkoor gestart.
Ook treed zij zelf nog regelmatig op met eigen liedjes.
Datum:
Tijd:
Prijs:
Kaarten:

zaterdag 17 november
20.00 – 23.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Euro 5,00, inclusief kopje koffie/thee bij ontvangst
Facebook CW productions of info@dirkprins.nl.

PROGRAMMA WIJKCENTRUM DIRK PRINS SENIOREN NOV/DEC 2018
Maandag
09:30 – 11.30 uur Kleding maken
13.30 – 15.30 uur Handwerkclub (oneven weken)
13.30 – 15.30 uur Rummikub en Biljarten. Even weken:3D-kaarten maken
Dinsdag
14.00 – 17.00 uur Stijldansen: 14u beginners; 15u licht gev.; 16u gevorderden
17.30 – 19.00 uur Buurtmaaltijd (2e en laatste dinsdag v.d. maand)
Woensdag
09.00 – 11.30 uur Schildersclub
14.00 – 16.00 uur BINGO! (1e woe. v.d. maand)
19:00 – 20.00 uur Yoga
Donderdag
10.00 – 12.00 uur
Inloop spreekuur Wijkagenten (iedere even week)
10.00 – 12.00 uur
Koersballen
14.00 – 16.00 uur
Sjoelen
Vrijdag
10.00 – 10.45 uur Stoelgymnastiek dames en heren
11.00 - 12.00 uur Fitgym voor dames
13.30 – 15.30 uur Klaverjassen en Biljarten
Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam
Telefoon: 075 6310707. E mail: info@dirkprins.nl

Activiteiten Mennistenerf november-december 2018
NOVEMBER
datum

Activiteit

tijd

locatie

Optreden “Ameezingkoor”
Kerkdienst met voorganger ds. Aalders
Optreden “Ontroerend goedkoor”
Optreden “Zangers Sellies”
Kerkdienst, voorganger ds. Hoogendoorn
optreden “Golden Pennies”

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

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

Bibliotheek
bibliotheek
Handwerkclub
Verkoop Wiba mode
Elke woensdag visboer in huis
Bustocht kerstmarkt de Boet informatie en
kaarten te verkrijgen op donderdagmiddagen
van 14.00-16.00 in de hal van Mennistenerf

13.30-15.00
13.30-15.00
9.00-11.00
14.00-16.00
11.00-12.00
13.00

Molenwiek
Molenwiek
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
In de hal

Vrijdag
2
30

Parkinsonmiddag
Culinaire avond

13.30-16.30
18.00

Arend Dik zaal
Arend Dik zaal

December
datum

Activiteit

tijd

locatie

Optreden “Jolanda en Ad van Boxtel”
Kerkdienst met voorganger ds. T. de Boer
Optreden “Judith Beuse”
Optreden “WAO Jazz bands”
Kerstspel Dienst, voorganger ds. W.H. Roobol
optreden Country en Westernkoor”
Kerkdienst, voortganger ds W.H. Roobol
optreden “Justus”
Elke woensdag de visboer in huis
Bustocht kerstmarkt de Boet informatie en
kaarten te verkrijgen op donderdagmiddagen
van 14.00-16.00 in de hal van Mennis

14.30-16.00
10.15
14.30-16.00
14.30-16.00
19.30
14.30-16.00
10.15
14.30-16.00
11.00-12.00

Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
Arend Dik zaal
In de ha

Parkinsonmiddag
Kerstconcert van Nuevo
Gala avond met gangendiner en optreden
Culinaire avond

13.30-16.30
19.15
18.00-23.00
18.00

Arend Dik zaal
Arend Dikzaal
Arend Dikzaal
Arend Dik zaal

Zondag
4
11
11
18
25
25
Maandag
12
26
Elke dinsdag
6
Woensdag
21
28

Zondag
2
9
9
16
16
23
23
30
Woensdag
28

Vrijdag
2
7
21
30

Voor meer informatie over de Gala avond kunt u bellen naar Mennistenerf 075-6123262

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!
Veel belangstelling voor DE TIJDMACHINE in De Bovenkruier!
Maandag 1 oktober was de feestelijk opening van De
Tijdmachine, de dagen erna kon men individueel een “reisje
maken” naar de jaren 60 en in gesprek gaan met de
vrijwilligers van De Tijdmachine. Zowel het feest als de
dagen erna waren goed bezocht. Er zijn zo’n 70 gesprekken
geweest. We hopen veel informatie te krijgen over behoeften
en ideeën voor nieuwe activiteiten in het buurtcentrum. Het
bezoek van de koning op 9 oktober aan De Tijdmachine in
Nieuw Groenland zorgde ook voor veel publiciteit.
U bent altijd welkom bij onze EETCAFÉ’S op dinsdag- en woensdagavond en de LUNCH met soep en
stokbrood op donderdag. Geeft u wel even van tevoren door dat u komt mee-eten! Voor een
3-gangenmenu in het Eetcafé betaalt u op dinsdag € 7,50 en op woensdag € 8,00, de aanvangstijd is 18.00
uur. De soep is van 12.00 tot 13.00 uur en kost € 2,50.
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.
Wilt u liever CREATIEF bezig zijn? Kom dan naar het Handwerkcafé in De Bovenkruier. Elke eerste
én derde dinsdagmiddag van de maand is er een Handwerkcafé van 13.30 tot 15.30 uur. 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.
Op donderdagmiddag 20 december organiseren we een gezellig KERSTMIDDAG. Het programma is op
dit moment nog niet bekend. Wilt u op de hoogte gehouden worden, abonneer u dan op onze digitale
nieuwsbrief via de link op www.debovenkruier.nl. U ontvangt dan aan het begin van elke maand het
activiteitenoverzicht van die maand in uw e-mail. Een papieren versie van dit overzicht kunt u ook
meenemen uit het buurtcentrum.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed 2019!

Evean Erasmushuis
Noorderven 79
1504 AL Zaandam
Tel: 075-6512000

Advertentie

Activiteiten in het Erasmushuis

activiteitenerasmushuis@evean.nl

Activiteitenoverzicht

Zondag 4 november
14.30 uur
Maandag 5 november
14.30 uur
Donderdag 8 november
10.00 uur
Maandag 12 november
15.00 uur
Donderdag 8 november
14.30 uur
Woensdag 14 november
19.00 uur
Donderdag 18 november
14.30 uur
Zaterdag 24 november 10.30 – 14.30 uur
Donderdag 29 november
17.00 uur

Optreden De Musical Parade, (€ 3,50)
Zangmiddag met accordeon(€ 1,50)
Truienverkoop Visschenjager (hal)
Regenboogsalon, aandacht voor diversiteit
Optreden De Speelmannen, (€ 2,50)
Avond bingo (wijk)(Kosten € 5,00 per plankje)
Kienen in het restaurant ( € 4,50)
Snuffelmarkt (in de hal )
Eetcafé

Maandag 3 december
Donderdag 6 december
Zaterdag 8 december
Maandag 9 december
Woens dag 12 december
Woensdag 26 december

Zangmiddag met de accordeon
Modehuis H&A kleding verkoop (hal)
Kerst(snuffel) markt (hal)
RegenboogSalon
Avond Kerst bingo (wijk)(Kosten € …… per plankje)
Kerst Optreden Duo Quo Vadis (klassiek) ( € 4,50)

14.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
14.30 uur

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)
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)

Welkom bij Pennemes, het gastvrije wijkzorgcentrum in het bruisende hart van de
Rosmolenwijk. U bent van harte welkom bij deze activiteiten en gezelligheid staat voorop.
NOVEMBER
Za.
03-11-18
Zo.
04-11-18
Di.
06-11-18
Wo. 07-11-18
Za.
10-11-18
Zo.
11-11-18
Di.
13-11-18
Vr.
16-11-18
Za.
17-11-18
Zo.
18-11-18
Di.
20-11-18
Wo. 21-11-18
Vr.
23-11-18
Za.
24-11-18
Zo.
25-11-18

10.00u
09.30u
13.30u
10.00u
14.00u
09.30u
13.30u
10.00u
14.00u
09.30u
10.00u
14.30u
13.30u
14.00u
09.30u

BAZAAR
Kerkdienst PGZ
Visboer Peter Vierhout (elke di)
Gezond Natuur Wandelen (elke woe)
Klaverjassen SVZ
Kerkdienst PGZ
Verkoop Zaanse Kalender
Verkoop Pantoffelservice
Klaverjassen SVZ
Kerkdienst PGZ
Verkoop Textiel van Leegwater
Kerkdienst
Bingo SVZ
Klaverjassen SVZ
Kerkdienst PGZ

Restaurant
Restaurant
Restaurant
verz.in Foyer
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Foyer
Restaurant
Restaurant
Foyer
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

DECEMBER
Za.
01-12-18
Zo.
02-12-18
Vr.
07-12-18
Za.
08-12-18
Zo.
09-12-18
Wo. 12-12-18
Za.
15-12-18
Zo.
16-12-18
Vr.
21-12-18
Za.
22-12-18
Zo.
23-12-18
Di.
25-12-18
Zo.
30-12-18

14.00u
09.30u
14.00u
14.00u
09.30u
14.30u
14.00u
09.30u
13.30u
14.00u
09.30u
09.30u
09.30u

Klaverjassen SVZ
Kerkdienst PGZ
Koersbal
Klaverjassen SVZ
Kerkdienst PGZ
Kerkdienst
Klaverjassen SVZ
Kerkdienst PGZ
Bingo SVZ
Klaverjassen SVZ
Kerkdienst PGZ
Kerst-dienst
Kerkdienst PGZ

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

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.

Op dit moment hebben wij bijna 1000 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 2019 gratis lid.
 Brengt u 10 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.
U betaalt voor 2019 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 _________________________
POSTCODE

______________________
POSTCODE

Tel. nr. ________________________
Mobiel _________________________

______________________

E-mailadres _____________________

______________________

Datum _________________________
Handtekening ____________________

_______________________

Aangemeld door:
Sturen zonder postzegel naar: SvZ, Antwoordnummer 939, 1500VB Zaandam

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

B. de Bruin-Stoffer, Koog a/d Zaan
T. Ligthart, Koog a/d Zaan
J. Meyer, Koog a/d Zaan
A. Riezenkamp, Zaandam

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van januari 2019.

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Frans den Boer, 075-6142652
e-mail: f.den.boer@live.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 2019 t/m 31-12-2019 bedraagt € 18.50
2e lid op hetzelfde adres € 16,00
Vanaf 1 november 2018 – 31 december 2018 is het gratis, indien u zich opgeeft voor
2019.

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

