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Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van mei 2019.  

Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie. 

 

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

Coördinator activiteiten:   Alie van Baak 6169927                                

 
Mw. E. Diel             Coördinator LIEF EN LEED                                                          6167993  

Dhr. N. Roels           Telefonische vraagbaak                                                                   6143144 

 

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

Mw. F. Prins                                                                                                     6179227                                                                                                                                                                            
Mw. M. Hollander                                                                                       06-15353648 

Mw. 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  075-6167407             

 
 
 
 

 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) lanceert een website:  
verkeersregels.vvn.nl  waarop die kennis bijgespijkerd kan worden. 
Want weet u hoe hard mag je rijden op een woonerf of op een rijbaan 
met een groene streep? Dit kunt u vinden in de website van de VVN. 
 

 
  



 

 

 

VOORWOORD SENIOREN KOMPAS DOOR HENK DE JONGE 

 

De nieuwjaarsreceptie was wederom zeer geslaagd. De muzikale omlijsting door Sandra 

Mooy was zeer succesvol. De opkomst is dusdanig groot dat wij ons moeten bedenken hoe 

wij e.e.a. voor het komende jaar qua zaallocatie iets anders moeten bedenken. Indien u een 

grotere locatie weet, houden wij ons graag aanbevolen. 

 

BELANGRIJKE DATA 

15 maart as. – Ledenvergadering – Mennistenerf om 14.00 uur 

Tevens hebben wij Mevrouw Liesbeth Pauw uitgenodigd, die het werk en de 

dienstverleningen van het steunpunt na de ledenvergadering zal toelichten. 

29 maart a.s. Lezing – Pennemes 

Geert Blees zal deze lezing verzorgen over het ontstaan van het Zaanse landschap. 

Wij nodigen vrijwilligers en nieuwe bestuursleden uit zich aan te melden bij het 

bestuur. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar iemand, die voor ons Het Kompas wil bezorgen in de 

omgeving van de Westzijde en/of De Schildersbuurt. Een kleine vergoeding wordt hiervoor 

gegeven en een mooie vrijwilligers dagtocht in september 2019. Informatie dhr. F. den Boer, 

tel. nr. 06-50485991 

 Het bestuur wenst u een goede gezondheid toe. 

 

 
 
Seniorenvereniging Zaanstreek :   ledenadministratie.                                                                                 
p.a. Hoogaarslaan 27, 1503 WD Zaandam.     
Tel: 06-50485991, Mail: fdenboer044@gmail.com   
 

Onderwerp:  Betaling van uw lidmaatschap. 

Bij de controle van de betalingen van de contributie in onze boekhouding is geconstateerd 

dat er nog leden zijn die de ledenbijbrage voor 2019 nog niet hebben overgemaakt aan onze 

Seniorenvereniging. 

Zoals u weet is de bijdrage voor leden 18,50 euro en voor partnerleden 16,00 euro. 

Wij verzoeken deze leden om de bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op onze 

bankrekening 

NL 10 RABO  0180 5343 35 , in de omschrijving graag uw naam en indien mogelijk uw 

lidnummer. 

Namens de Seniorenvereniging Zaanstreek, Frans den Boer 
 

 

 



 

 

 
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 vrijdagmorgen gratis wandelen van 10.00 – 10.30 in Wormerveer,      
vertrek buurtcentrum De Lorzie, Marktplein. 
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 

Elke zaterdag van de maand klaverjassen, Pennemes aanvang 14.00 uur.                                                                                                                                                               
 

ACTIVITEITEN MAART – APRIL 2019 
 
Maart  1  Bestuur  Pennemes    9.30 uur 
  1  Bingo   De Vuister  13.30 uur 
  2  Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 
  4  Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 
  8  Bingo   Bovenkruier  14.00 uur 
  8  Klaverjassen  Saenden  14.00 uur 
  9  Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 
  11  Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 
  15  Ledenvergadering Mennistenerf  14.00 uur 
  16  Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 
  18  Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 
  21  De Eetclub  Aan Tafel  18.00 uur 
  22  Bingo   Pennemes  14.00 uur 
  23  Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 
  25  Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 
  29  Lezing (Geert Blees)  Pennemes  14.00 uur 
  30  Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 
  
April  3  Bustocht Geert Mennistenerf    8.30 uur  

5  Bestuur  Pennemes    9.30 uur 
  5  Bingo   De Vuister  13.30 uur 
  6  Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 
  12  Bingo   De Bovenkruier 14.00 uur 
  12  PAAS Klaverjassen Saenden  14.00 uur 
  13  PAAS Klaverjassen Pennemes  14.00 uur 
  25  Bus Kloostermode Mennistenerf  10.00 uur   
  26  Bingo   Pennemes  14.00 uur 
 

 

 

SvZ ledenvergadering vrijdag 15 maart 2019 aanvang 14.00 uur 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek nodig u uit voor de ledenvergadering op 

vrijdag 15 maart 2019 in de A.D. zaal van het Mennistenerf in Zaandam. Bij binnenkomst zijn 

de benodigde stukken voor deze vergadering beschikbaar. Van te voren kunt u het één en 

ander lezen op onze website. Daar zal Agnes voor zorgen. 

Na afloop van deze vergadering hebben wij mevr. Liesbeth Pauw uitgenodigd, die het werk 

en de dienstverleningen van het steunpunt zal toelichten.   

 

  

 



 

 
VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG. 
 
MET ELKAAR UIT ETEN OP DONDERDAG 21 maart 2019 IN RESTAURANT  
“AAN TAFEL”. DAM 10. 

 
Harold en Natasja Nijdam hebben voor ons wederom een 

bijzonder menu samengesteld. Bestaande uit een proeverij van 

diverse voorgerechten. Het hoofdmenu bestaat uit Zalm of 

Varkenshaas, aardappelwedges, salade en groenten en diverse 

sauzen en als dessert een selectie van heerlijke desserts. 

De keuze is vis of vlees.  Aanvang 18.00 uur. 
De prijs voor dit heerlijke diner bedraagt € 20,50 excl. drankjes, deze dient u ter plaatse af te 
rekenen. 
Wilt u zich van te voren opgeven bij Erica Diel 6167993 of Alie van Baak 6169927.       
Daarna betalen op de RABO rekening van de SvZ:  NL10 RABO 0180 534335  
 
Wegens de vele festiviteiten in april hebben wij in deze maand geen restaurant geboekt. 

 

 

''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 
 

 
 

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. 
  

 



 

 

SvZ BINGO IN DE VUISTER OP 1 maart en 5 april 2019                                        
AANVANG 13.30 UUR. Zaal is open om 13.00 uur. 
 
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat op 1 maart en 5 april 
a.s. wederom bingo spelen in Buurtcentrum De Vuister, 
Molenwerf 44, 1541 WR Koog aan de Zaan (Westerkoog). De 
Vuister bevindt zich vlakbij het winkelcentrum van Westerkoog. 
 
Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze middag per 
bordje € 2,00. Niet-leden betalen € 3,00. U kunt dan 4 rondes per bordje spelen. Niet leden 
zijn ook van harte welkom. 
Ineke en Wil staan te popelen om u te ontvangen, nadat zij zich hebben ingespannen om 
mooie cadeaus te kopen. Bent u nieuwsgierig naar deze prijzen? 
Wij zien u graag op 1 maart en 5 april 2019 vanaf 13.30 uur in De Vuister. 
 

 
 
SvZ BINGO IN DE BOVENKRUIER OP VRIJDAGMIDDAG  8  MAART EN 12 april 2019.                   
 
Ook nu bent u weer van harte welkom om de bingo-middagen 
van de Seniorenvereniging Zaanstreek te bezoeken in De 
Bovenkruier, Drielse Wetering 49 en wel op 8 maart en 12 
APRIL 2019 aanvang 14.00 uur. 
 

Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze 
middagen per bordje  € 2,00. Niet-leden betalen 
€ 3,00. U kunt dan op 8 maart 4 rondes per bordje spelen. Omdat het bijna 
Pasen is, is12 april a.s. bestemd voor de bingomiddag  + tombola. U speelt 
dan 3 rondes bingo. Hierna begint de tombola. Hiervoor krijgt u 1 lootje 
gratis, maar wilt u meer lootjes dat kan. 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 middagen per bordje € 2,00. Niet-leden 
betalen € 3,00. De dames zullen voor mooie prijzen zorgen, zowel voor de bingo als voor de 
tombola, incl. een versnapering bij uw kopje koffie/thee.   
 
Wij zien u graag tegemoet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SVZ BINGO 22 maart en 26 april 2019 IN PENNEMES.  

 
Op de vrijdagmiddagen 22 maart en 26 april 2019 organiseert de SvZ weer de 

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.  

 

Omdat 26 april de laatste bingomiddag voor de zomer is krijgt u allemaal 1 lootje gratis en zal Bep een 

kleine tombola organiseren. Er zijn geen extra lootjes te koop.  

 



 

 

KLAVERJASSEN: 2, 9, 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april 2019 in 
Pennemes, Bloemgracht. 
 
0nze klaverjasvrijwilligers staan te popelen om  er weer gezellige 
zaterdagmiddagen van te maken in de maanden 
maart en april 2019 
     

Omdat het op13 april bijna Pasen is, is er voor elke deelnemer aan deze 
klaverjasmiddag een aardige verrassing en zullen Mary en Jan voor een 
mooie prijzen paastafel zorgen. 
 
De prijs is € 1,50 voor SvZ- en Pennemes-leden en € 2,50 voor niet-leden.  
En ook nu zijn niet-leden van harte welkom. 
 

 

Klaverjassen 8 maart en 12 april Pasen gewoon gezellig in ‘SAENDEN’ 
 

Het klaverjasteam van de SvZ in Saenden hoopt u weer te verwelkomen 
op 8 maart en 12 april a.s.  Wij gaan dan, net als altijd, met heel veel 
plezier aan onze klaverjasmiddag beginnen. Het team heeft weer voor 
leuke prijsjes gezorgd en we maken er natuurlijk weer een gezellige en 
fijne middag van met bovendien een lekker hapje. 12 
april is het bijna Pasen en iedereen krijgt een presentje 
mee naar huis. 
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 
 

 
WANDELEN MET DE HUISARTS. STARTPUNT IS DE LORZIE, MARKTPLEIN. 
WORMERVEER, 
                                                                                                                                      
Huisartsenpraktijk Wormerveer en gezondheidscentrum Gezond Plus gaan aan de wandel. 
Vanaf 18 januari 2019 verzorgt wekelijks op vrijdagochtend afwisselend een huisarts, een 
fysiotherapeut, een diëtiste en een sportbuurtwerker bij buurtcentrum De Lorzie een korte 
wandeling. Deze begint steeds om 10.00 uur en is gratis. 
Voor aanvang wordt een route bepaald in de omgeving, afhankelijk van het wandeltempo 
van de deelnemers.  
Aanmelden voor het meewandelen is niet nodig. 
 

 

ELKE DONDERDAGMIDDAG BOWLEN VOOR SENIOREN 

 
Elke donderdagmiddag is er een heel gezellige bowlingmiddag in 
het bowlingcentrum, Vermiljoenweg, Zaandam  speciaal voor 55 
plus deelnemers. 
Er worden 2 games gespeeld en de kosten zijn per game € 2,00 

dus dat is € 4,00 voor de baan en € 1.80 voor de koffie. 
 
De ploeg bestaat uit ongeveer 20 vrouwen en mannen, maar het is wel wenselijk, dat 
u van te voren dhr. Bakker tel. nr. 6286724 laat weten dat u komt, dan kan hij daar 
met de baan indeling rekening mee houden. U bent van harte welkom. Er is geen lift 
aanwezig. 
 
Ook kunt u op www.55plusbowling.nl verdere informatie lezen.  



 

 

 
 
 
“OUDER WORDEN” geschreven door Yvonne Bultstra voor OMA 
 
Wanneer je ouder wordt en de jaren verstrijken 
dan voel je ook, dat je krachten wijken. 
Je wilt zo graag, maar je kunt het niet meer 
en juist dat niet kunnen, dat doet vaak zeer. 
 
Je hebt toch je handen, je lichaam, je geest, maar 
soms denk je, dat het leven geen waarde meer heeft en 
vraag je je af waarvoor je nog leeft. 
Je denkt: “ik ben een ander vaak tot last” 
en dat is iets, dat in je leven niet past 
 
Want geestelijk ben je nog wel goed, 
ook al ontbreekt je vaak de moed   
Je durft het leven niet meer aan, 
Voor velen heb je afgedaan. 
 
Maar al heeft ook maar één op de wereld je nodig 
dan is je leven niet overbodig. 
Je kunt geestelijk een taak gaan verrichten 
en het leed van medemensen wat verlichten 
 
Een lach en wat blijheid, een zonnig gemoed, 
Wat liefde en vriendschap, dat doet een mens goed 
En ook het gebaar van een vriendelijke daad 
Dat is waar het in het leven om gaat. 
 

 
 
 
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. 
 
 
  

 



 

Seniorenvereniging Zaanstreek bustocht op Woensdag 3 april 2019: 
Oudewater, Schoonhoven en Gouda; historische stadjes in de Zuid Hol-
landse en Utrechtse waarden.  
 
Vertrek Mennistenerf 8.30 uur, terugkeer ca. 18.00 uur bij Mennistenerf.                                              
Excursiebegeleider Geertvan Boxtel. 06-24223192  
Graag even opgeven vòòr woensdag 27 maart a.s. bij Alie van Baak, Schepenlaan 146, 1503 HM 
Zaandam, tel. nr. 6169927, email: vanbaak@zonnet.nl  
                                                                                                                                                            
Inclusief koffie en bezoek Bartholomeuskerk in Schoonhoven; en gelegenheid voor bezoek aan het 
Nederlands zilvermuseum (9,50€ of MJK), tot lunch in Gouda, rondleiding langs het Goudse glas 
(6,50€ of MJK) en een terrasje in Oudewater. Geert van Boxtel geeft u achtergrondverhalen tijdens 
de busritten.  
 
We rijden over dijken langs Lek en Hollandse IJssel, tussen veenweiden van Krimpenerwaard, 
Ruige Weide en Papekop; ooit was dit moeras dat vanuit Holland en Utrecht werd ontgonnen. De 
landbouw deed er de bodem dalen en veenstromen als Vlist, Gouwe, Zevender en Linschoten 
moesten worden afgedamd. En voorzien van vaarsluizen werden dit centra van handel en ambacht, 
tot damsteden die hier hun oorspronkelijke karakter goed hebben behouden. Het dijkdorp Oudewa-
ter werd door Utrecht uitgebouwd tot grensfort, op de kerk na door Spanjaarden vernield, maar 
bloeide met touwdraaien op tot een gezellig mini stadje. Verstild Schoonhoven wist haar handels-
netwerk uit te breiden door de Vlist te verbinden met de Lek, bekwaamde zich in siersmeden en be-
zit een van Nederlands belangrijkste zilvercollecties. Hier werden de middeleeuwse Grote kerk en 
dito stadhuis drastisch verbouwd door Kromhout, architect van het Amsterdamse American hotel. 
En in levendig Gouda, onze natste stad met een grote variatie aan sluistypen, is veel keus voor een 
lunch. Naast kaas en keramiek zijn ook hier de grootste trekkers het gotische stadhuis en de lange 
Sint Jan, die met haar fraaie glasramen een van onze grootste kunstschatten herbergt.     
 
Woensdag 3 april 2019. Historische stadjes in de Zuid-Hollandse Waarden: 190km. 
. 8.30-9.45u. bus 78km Mennistenerf – Wal 3, Schoonhoven.  
. Belvedère: koffie, thee of chocola, inclusief. 
. 500m. lopen 
. 10.30-11u. rondleiding Bartholomeuskerk, inclusief. 
. 11.15-11.45u. bezoek Nederlands zilvermuseum, 9,50/8,50€/MJK. Eigen rekening 
. 500m. lopen 
. 12-12.30u. bus van Stationsplein Schoonhoven – Veerstal Gouda. 14km via West Vlistdijk-N228; 
16km via N210-N207.  
. 1km of 500m. lopen 
. lunch op eigen gelegenheid rond de Markt. Voor eigen rekening 
. 14-15u. Sint Janskerk, rondleiding Gouds glas. 6,50€/MJK Voor eigen rekening 
. 500m. lopen 
. 15.15-15.45u. bus 14km: Klein Amerika, Gouda – via Goejanverwelle 70, Hekendorp – Oudewa-
ter, Oude Singel/ H.v.Viandenstraat 2, halte Centrum Noord 3421HM. 
. 1km lopen, terrasjes en 500m lopen. Eigen rekening. 
. 16.45-18u. 78km: van 3421HM via A2 naar Mennistenerf, Zaandam.  Aankomst + 18.00 uur, waar 
wij een 3-gangen diner kunnen gebruiken. Diner kost € 8.50 incl, 1 drankje en 1 kopje koffie. 
(Even apart opgeven). Zie onderstaand. 
 
Kosten pp: Belvedere met koffie, thee of chocola € 2,50 (pinnen) + kerk Schoonhoven € 1,50 (con-
tant) = € 4.00. Deze € 4,00 is inclusief. 
Op eigen kosten: Zilvermuseum 9,50/8,50/MJK; rondleiding Janskerk Gouds glas € 6,50 of 
MJK. 
 
Leden betalen € 37,00      niet leden betalen €  45,00 

 
Naam deelnemer: 
  
Telefoonnummer: 
 Lid SvZ: 
 i.b.z. museumkaart: 
 
Wel of geen diner:   



 

 

 

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: 

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit 
digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op mijn.cbr.nl of bij de Gemeente. 
U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een paar weken krijgt u 
dan het keuringsverslag, dat de arts moet invullen. Hierna maakt u een telefonische afspraak bij de 
keuringsartsen Van Deursen te Westzaan voor + € 30,00 (niet-leden betalen + € 32,50) tel.nr. 6217518. 

MAAK OP TIJD ONGEVEER 3 À 4 MAANDEN VAN TE VOREN EEN EN ANDER IN ORDE. 

 
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.  
 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

EEN GEZELLIGE DAG OP 25 APRIL 2019, EEN MODE-UITJE.  

Van der Klooster Mode Boskoop organiseert op donderdag 25 april 
2019 voor onze vereniging een gezellige dag.   
Wij gaan met de bus naar Boskoop, waar we verwelkomt worden 
met koffie (of thee) met  een gebakje van de banketbakker.  

Van ongeveer 11.00 uur tot 12.00 uur is er een uitgebreide modeshow, waarin de kleding 
van Van der Klooster gepresenteerd wordt door 3 mannequins met een muziekje op de 
achtergrond, terwijl een ladyspeaker de kleding, die de mannequins showen beschrijft.  
Er wordt een uitgebreid assortiment eigentijdse kleding met accessoires getoond. Naast het 
“eigen merk” van Van der Klooster zijn er diverse andere merken.   
Tevens is er een prijsvraag: Het aantal klosjes garen dat in een Gütermann kast staat moet 
geraden worden. Voor de winnares is er een leuk cadeau.  
 
Na de modeshow is er een lunch bestaande uit belegde broodjes, een krentenbol, een 
mandarijntje, jus d’orange, koffie en thee. (Overigens wordt er de gehele dag, naar behoefte, 
koffie en thee geserveerd).  
 
Als de lunch afgelopen is, is er een splitsing in twee groepen. Voor de ene groep is er een 
bingo met leuke prijzen, terwijl de tweede groep in de gelegenheid wordt gesteld de 
getoonde kleding te bekijken, eventueel te passen en als men dat zou willen, te kopen. De 
prijsklasse van de kleding is gemiddeld.  
Na ongeveer één uur, wisselen de groepen om. 
Rond 15.00 uur wordt de dag feestelijk afgesloten met een advocaatje met slagroom, waarna 
de terugreis wordt aanvaard.   
 
Deze dag wordt u voor een klein bedrag aangeboden. De hoogte hiervan is afhankelijk van 
het aantal deelnemers doch zal voor leden maximaal € 17,50 bedragen en voor niet-leden    
€ 20.00. Het vertrek is om 10.00 uur vanaf Het Mennistenerf H. Gerhardstraat 77. 
Thuiskomst is om ongeveer 16.00 uur.  
 
U kunt zich opgeven bij Yvonne Zon, tel van der. 06-57560210. Graag vòòr 11 april a.s. want 
er zijn 40 aanmeldingen nodig om de dag door te laten gaan. Bij onvoldoende aanmeldingen 
kan de dag niet doorgaan. Na opgave graag betalen op bankrekening nr.                             
NL 10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek. 
 

 
 

DIA-LEZING MET FILMPJE OP 29 MAART 2019 

14.00 uur Pennemes, Bloemgracht. 

 

Het ontstaan van het Noord Hollands landschap. 

Met extra aandacht voor het Zaanse landschap. Aan 

bod komen: de ijstijden, kust- en duinvorming, klimaat, 

veenvorming en andere zaken. Ondergetekende lijkt 

het zeer interessant en daarom hebben wij de heren 

gevraagd om deze lezing voor onze leden en niet-leden aan te bieden. 

 

Deze dialezing wordt gedaan door de heren Blees en Van Diermen en zij zullen dia’s 

vertonen, die wij nog niet eerder hebben gezien (wellicht hebben zij ook een kort filmpje op 

de laptop staan). Voor leden gratis en niet leden, die ook van harte welkom zijn € 1,00. 
 

 



 

        

 

 

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 

  



 

 

     Oostendorp Verhuizingen   

                                      Hier had uw  

              Familiebedrijf  sinds 1969 

                                                                                                                   Advertentie kunnen     

                               
                            staan 

   * 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                                                                                                       inl. tel 075 6169927  [ 
* Zie ook www.oostendorpverhuizingen.nl      

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

 

 
Autobedrijf Optimaal Paltrokstraat 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auto bedrijf optimaal 
Paltrokstrat 4 
1508 EK Zaandam  

 
Autobedrijf Optimaal 

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

 

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

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

 

 



             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

advertentie 

De Bovenkruier 
Cultureel Activiteitencentrum Zaandam  
 

Drielse Wetering 49 

1509 KP Zaandam 

 info@debovenkruier.nl 

www.debovenkruier.nl en volg onze facebook pagina 

075-6154553 

___________________________________________________________________________ 

 

Nieuws van buurtcentrum de Bovenkruier. 

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

Facebook voor de laatste informatie over onze activiteiten! 
 

GOUWE OUWE terug in De Bovenkruier 

We starten het nieuwe jaar goed met zelfs twee maal een gezellige muzikale middag op 

het programma. De eerste, 22 februari, is waarschijnlijk al geweest als u dit leest, maar op 

vrijdag 19 april kunt u in de herkansing! Gouwe Ouwe is een reisje naar het verleden met 

live muziek uit de jaren 60. Van Johnny Jordaan tot Aretha Franklin en van Elvis tot The 

Beatles. U kunt meezingen maar ook meedansen. 

Een entreekaartje kost € 5 en daarvoor ontvangt u naast de muziek ook 1 consumptie en 

een hapje. Kaartjes zijn te koop bij het buurtcentrum. 

 

NLDoet 

De Bovenkruier doet mee met NLDoet op vrijdag 15 maart, van 13.00 tot 16.30 uur, met 

een “grote schoonmaak- en opruimactie” van het buurtcentrum. We gaan kasten opruimen, 

speelmateriaal sorteren, schoonmaken, maar ook nieuwe raamdecoratie ophangen. 

Natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid. Vele handen maken licht werk, dus ook u bent 

welkom. Maar u kunt ook uw (klein)kinderen informeren over het belang van 

vrijwilligerswerk, dat is waarvoor het OranjeFonds elk jaar NLDoet organiseert, en ze 

stimuleren om bij een activiteit aan te sluiten. Aanmelden kan via www.nldoet.nl of direct 

bij het buurtcentrum. 
 

STEKJES RUILBEURS  

Donderdag 9 mei, 13.00 tot 15.00 uur 

Bent u iemand die altijd zelf uit zaad groenten en bloemen opkweekt voor de zomer? 

Meestal heeft u dan teveel voor in de eigen tuin. Op donderdagmiddag 9 mei kunt u de 

plantjes die u over heeft komen ruilen tegen andere jonge plantjes. Mogelijk komt u dan 

met groenten en bloemen thuis die voor u weer nieuw zijn. Stekjes van kamerplanten 

kunnen ook geruild worden. 

 

Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief, wanneer op de hoogte gehouden wilt worden 

van onze activiteiten, door een e-mail te sturen naar info@debovenkruier.nl met 

vermelding “aanmelding nieuwsbrief”.    

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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. 

 

MAART 

 

Vr. 01-03-19 14.00u  Koersbal       Restaurant 

Za. 02-03-19 14.00u  Klaverjassen SVZ    Restaurant 

Zo. 03-03-19 09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

Di.  05-03-19 13.30u  Visboer Peter Vierhout (elke dinsdag) Restaurant 

Di.  05-03-19 14.00u  3D Kaarten maken  (elke dinsdag)  Restaurant 

Za. 09-03-19  14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo.  10-03-19  09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

Zo.  10-03-19  14.30u  Zondagmiddagconcert   Restaurant 

Wo. 13-03-19 15.00u  Kerkdienst     Restaurant 

Vr.  15-03-19 13.00u  Open Dag in Pennemes    

Za. 16-03-19  14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo.  17-03-19  09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

Wo. 20-03-19 14.30u  Bingo Tiny& Tiny    Restaurant 

Wo. 20-03-19 19.30u  Alzheimer Café Zaanstad   Restaurant 

Do. 21-03-19 09.30u  Excursie Rondvaart Haven (37,50)  Rotterdam 

Vr. 22-03-19 14.00u  Bingo SVZ     Restaurant 

Za. 23-03-19  14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo.  24-03-19  09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

Vr. 29-03-19 14.30u  Bloemschikken met Bianca   Restaurant 

Zo.  31-03-19  09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

 

APRIL 

Vr. 05-04-19 14.00u  Koersbal       Restaurant 

Za. 06-04-19 14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo.  07-04-19  09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

Wo. 10-04-19 14.30u  Paaszangdienst    Restaurant 

Za. 13-04-19 14.00u  Klaverjassen SVZ     Restaurant 

Zo.  14-04-19  09.30u  Kerkdienst  PGZ    Restaurant 

Zo.  14-04-19  14.30u  Zondagmiddagconcert   Restaurant 

Wo. 17-04-19 14.30u  Bingo Tiny& Tiny    Restaurant 

Do. 18-04-19 09.30u  Excursie naar ?     ? 

Vr. 19-04-19 14.30u  Goede Vrijdag H.A.    Restaurant 

Zo. 21-04-19 09.30u  Kerkdienst Eerste Paasdag  Restaurant 

Vr. 26-04-19 13.30u  Bingo SVZ     Restaurant 

Za. 27-04-19      

Zo.  28-04-19  09.30u  Kerkdienst  PGZ    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! 
 

 

 

 



 

Activiteiten Mennistenerf  maart-april 2019    

dag datum activiteit 
 

tijd locatie 

Maandag  
 

Elke maandag Spelmiddag 
Kunstclub elke oneven week 
Bibliotheek elke even week 
(niet met Pasen) 

14.30 
14.30 
13.30 

Arend Dik zaal 
Menno S. Zaal 
Molenwiek 

Dinsdag  
5/3 
12/3 
26/3 

Elke dinsdag handwerken 
Carnaval met een optreden 
Fashion Plus verkoop mode 
Rollator Check 

09.00-11.00 
14.30-16.00 
14.00-16.00 
14.00-16.00 

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

Woensdag  
13/3 
13/3 
20/3 
27/3 
3/4 
10/4 
10/4 
17/4 
24/4 

Elke woensdag visboer 
Filmmiddag 
Eten bij de Buren 
Kienen 
Zaan Zilver on Tour 
Filmmiddag 
Vragen spelmiddag 
Eten bij de Buren 
Kienen 
Filmmiddag 

11.00  
14.00-16.00 
17.15 
14.30-16.00 
14.30-16.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
17.15 
14.30-16.00 
14.00-16.00 

In de hal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Donderdag  
28/3 25/4 

Elke donderdag Koersbal 
Rabobank 

14.00-16.00 
14.00-16.00 

Arend Dik zaal 
In de hal 

Vrijdag 1/3 5/4 
8/3 
29/3 
5/4 
12/4 

Parkinson Cafe  
Midden in de maand borrel 
Culinaire avond 
Parkinson Cafe 
Midden in de maand borrel 

14.00-16.00 
16.00-17.00 
18.00 
14.00-16.00 
16.00 

In de hal 
Brasserie 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Brasserie 

Zaterdag 2/3 
23/3 
6/4 
27/4 
27/4 

Klaverjasclub “Het klaver Erf” 
Klaverjasclub “Het klaver Erf” 
Voorjaarsmarkt 
Koningsdag met optreden 
Klaverjasclub “Het klaver Erf” 

19.30 
19.30 
11.00-15.00 
14.30-16.30 
19.30 

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

Zondag 3/3 
10/3 
10/3 
17/3 
24/3 
24/3 
31/3 
7/4 
14/4 
14/4 
21/4 
28/4 
28/4 

Optreden: Vocaal Sansaetion 
Kerkdienst ds. IJ. Aalders 
Optreden: Golden Pennies 
Optreden: De Capa Showorkest 
Kerkdienst ds. W. Roobol 
Optreden: The Ambrosians 
Optreden: Zaans Parelvissers 
Optreden: nog niet bekend 
Kerkdienst: Ds. J. Broere 
Optreden: Carla Hopman 
Kerkdienst: Ds. W. Roobol 
Optreden: Shanty Koor 
Paasspel 

14.30 
10.15  
14.30 
14.30 
10.15 
14.30 
14.30 
14.30 
10.15 
14.30 
10.15 
14.30 
19.30 

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

 

Bustochten 

13 maart 
10 april 
14 mei 

Stampottentocht in Wognum  
Hoedje op in de kop van Noord Holland 
Keukenhof  

€ 30,00 
€ 40,00 
€ 30,00 
 

Wilt u mee met deze tochten, dan kunt u elke donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur een kaartje kopen bij Erika 

in de hal van het Mennistenerf. 
 



 

 

 

UITGELICHT: ACTIVITEITEN BIJ DIRK PRINS 

DANSEN MET PLEZIER 
Iedere dinsdagmiddag worden danslessen gegeven. Tijdstippen: van 13.00 – 
14.00 uur voor beginners; 14.00 – 15.00 uur voor licht gevorderden en van 
15.00-16.00 uur voor gevorderden. Quickstep, slow fox, tango, cha cha cha en 
rumba, ze komen allemaal aan bod. Kosten: Euro 2,00 per persoon per keer; 
aanmelding met of zonder danspartner. De lessen worden gegeven door een 
gediplomeerd dansleraar, maar het gaat om het plezier!  
 

3D KAARTEN MAKEN 
Iedere maandagmiddag om de week komt een clubje dames bij elkaar om 
samen driedimensionale wenskaarten te maken. Het is een leuke hobby en je 
bent samen gezellig en creatief bezig. Geen ervaring hiermee? Dat is geen 
probleem want je wordt al snel een eindje op weg geholpen. Nieuwe 
‘clubleden’ welkom op Iedere tweede maandagmiddag van de maand van 
14.00-16.00 uur. De kosten zij Euro 5,00 per keer, inclusief materiaal.  
 
NAAICURSUS DAMES- EN KINDERKLEDING 
Kleding leren maken met behulp van kant en klare, zelf gekozen patronen in 
een kleine groep en onder deskundige begeleiding. Ook geschikt voor degenen 
die graag een steuntje in de rug willen hebben bij ‘ingewikkelder naaiwerk’. Les 
in kleine groep en een gezellige sfeer.  
Naaimachines aanwezig. Tijd: maandagochtend van 09.30.-11.30 uur. Kosten: 
Euro 24,00 per maand. Inlichtingen en aanmelding: Joke Grinwis 0644892094. 
Locatie: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam.  
 
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Iedere vrijdag van 10.00 – 10.45 uur Stoelgymnastiek  (dames en heren) en                                      
van  11.00 – 12.00 uur Fitgym 60+ (dames). Kosten: Euro 4,00 per les. Gratis 
proefles. 
 
RADIOCAFE  
Dinsdagavond om de week lezingen voor de ‘techneuten’, over oude radio’s, 
signalen, bijzondere verbindingen,  luidsprekers en frequentieteller. Tijd: 20.00-
22.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Entree: Euro 4,00 p.p. Kom een keer langs! 
 

Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam. Tel. 075-6310707.     

E mail info@dirkprins.nl., waarop u ook het volledige programma aantreft. 
 



 
Evean Erasmushuis    Advertentie Activiteiten in het Erasmushuis 

Noorderven 79 

1504 AL Zaandam 

Tel: 075-6512000 (receptie) 

receptieerasmushuis@evean.nl / mvanviegen@evean.nl  

Activiteitenoverzicht  

Maart 2019         
Vrijdag  01 Maart                              10.00 uur          Halverkoop Onderkleding Ter Meij  

- 12.00 uur    Ondermode     Zitdansen (€ 1,50) 
Vrijdag 01 Maart      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
        15.00 uur    Halverkoop Plantjes in de hal 
Zondag 03 Maart                              14.30 uur         Optreden Gemengd Koor Allerhande  (€ 3,50) 
Maandag 04 Maart               14.30 uur    Zang met de accordeonisten (€ 1,50) 
Maandag 11 Maart      15.00 uur          Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTI-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden  te Grand Café  
Woensdag  13 Maart                       19.30 uur          Avondkienen (€ 5,= incl koffie/thee en  
                                                                                         verschillende rondes) opgave vooraf via de  
         receptie  
Donderdag 14 Maart                       14.30 uur           Muziek van Duo de Speelmannen (€ 1,50) 
Zaterdag 16 Maart                           v.a. 10.00 uur    NL Doet; Wie komt er rollators/rolstoelen 
 schoonmaken of wafels uitdelen in het Erasmushuis?  Opgave via de receptie voor het helpen bij         
deze activiteiten. Komt u ook uw buren helpen?  
Maandag  18 Maart                         10.00 uur          Kleding verkoop/Modeshow  H & A Mode  in de hal  
        en de zaal 
Donderdag 21 Maart      14.30 uur     Kienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten) 
Vrijdag 22 Maart      15.00 uur    Verkoop Indonesische Hapjes in de hal 
Maandag 25 Maart      14.30 uur   Literaire Voorlees Salon (restaurant) 
Donderdag 28 Maart                      17.00 uur          Eetcafé  € 12,50 Informatie en opgave t/m   
                      22 maart bij de receptie. 
Zaterdag 30 maart     10.30 – 14.30 uur   Snuffel/verkoopmarkt  (in de hal ) 
 
April 2019 
Maandag 01 April (geen grap!)     14.30 uur    Zang met de accordeon (€ 1,50) 
Vrijdag 05 April      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50)   
Vrijdag 05 April                                15.00 uur    Halverkoop Plantjes in de hal 
Vrijdag 05 April        15.00 uur    Verkoop Indonesische Hapjes in de hal  
Maandag 08 April     15.00 uur           Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTI-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden. 
Woensdag 10 April                         19.30 uur           Avondkienen (€ 5,= incl koffie/thee en  
                                                                                         verschillende rondes)  mooie prijsjes, te restaurant 
Donderdag 11 April                   14.30 uur          Muziek van Duo de Speelmannen (€ 1,50) 
Donderdag 18 April                         14.30 uur           Kienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten) 
Donderdag 25 April                  14.30 uur           Zitdansen (€ 1,50), gezellig bewegen op muziek 
Donderdag 25 April                         17.00 uur           Eetcafé  € 12,50 Informatie en Opgave t/m 19 April 
         bij de Receptie. 
Vrijdag 26 April      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Maandag 29 April                            14.30 uur           Film (€ 1,50) info via de receptie wrsch Koningshuis 
 
Vaste weekactiviteiten: 
Elke woensdag ochtend komt de visboer van 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. 
Medewerkers Welzijn:       receptieerasmushuis@evean.nl      (verder zie boven)  



 

 

 
  

 

 Mevr. P.M. Asbeek Brusse    Mevr. S. Hoff-Wolthuizen      
  

   Dhr. G.W.F. Asbeek Brusse Mevr. A.C. Jense                                                    
Mevr. I. de Boer             Dhr. G. Klarenbeek           

 Mevr. P.M.W.E. Bonenkamp   Dhr. R. Knaub    
 Dhr. J. Bos       Mevr. R. Knaub-Schumacher                    

mevr. B. Broekhuizen Dhr. H. Meijns 
 Dhr. W.J. Bruens Mevr. A. Muis                                                           

Dhr. C.J. Brugman Dhr. P.M. van Nol                                                                                
Mevr. W. Dekker Mevr. H. van Nol-de Wit   

 Mevr. H. Gort   Mevr. A. Schleeper-Moester             
 Mevr. F.M. Gruijs-Hoogland                Mevr. M.A. Stouthart-de Vries 

 Mevr. C. Heidbuurt                      Dhr. G.D. Tel 
 Mevr. M. Hekker Mevr. G. Tryee 

 Dhr. F. Hildering Mevr. C.M. Veenman 

 Mevr. D. Hoff-Frederiks Dhr. W.J. de Vries 
  Dhr. A. van Wely 
  
 

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

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Frans den Boer, 06-50485991      

e-mail: fdenboer044@gmail.com   
                             

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 
 

 

 
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.      
       

 



 

 

 

TAXI, ANDRE BREUKELS, TEL. NR. 06-52570656, e-mail: taxi@taxiXL4all.nl 

 
Andre rijdt sowieso altijd voor een goedkopere tarief, dan andere taxi’s in de omgeving. 
En altijd met een nette auto en een nette chauffeur, die behulpzaam is en die u helpt met uw 
bagage. Ook hebben zij een opstapje mee in de bus en veel bagageruimte. 
Helaas doen zij geen officieel rolstoelvervoer. 
 
Zo verzorgen zij bijvoorbeeld een rit Zaandam (en omgeving) naar Schiphol al vanaf € 32,50 
voor 1 tot met 6 personen per rit (ook ’s nachts).  
 
Vaak geven zij een ritprijs vooraf bij de aanvraag, als alle gegevens bekend zijn. 
Daarnaast proberen zij voor hun “vaste” klanten een nog scherpere ritprijs te realiseren. 
 
Ook als een rit beter uitkomt in hun planning, door in overleg met de klant een kwartiertje te 
schuiven, dan zullen zij de klant hiervan mee laten profiteren. 
 
zij doen geen standsplaats werk, maar rijden uitsluitend op afspraak. 
Dit betekent dat u ook kort van tevoren kunt bellen voor een taxi, maar dan kan het zijn dat 
ze helaas al volgepland zijn. Zij kunnen dan nog wel aangeven wat wel haalbaar is. 
Hun vaste klanten schuiven, als het mogelijk is, namelijk graag, om door ons vervoerd te 
worden. 
 
Zij rijden in principe 7 dagen, 24 uur per dag en door heel Nederland. 
Door de rij- en rusttijdenwetgeving zullen zij helaas aanpassingen moeten doen in hun 
beschikbaarheid. 
 
Gelukkig hebben zij het erg druk, dus hoe eerder een ritaanvraag aangevraagd wordt, hoe 
groter de kans op beschikbaarheid. 
 
Ik hoop dat de informatie voldoende is en zij zien uw aanvragen graag tegemoet. 
 
 
  Met vriendelijke groet, 

 
Andre Breukels 
Operationeel Manager 
Andre@taxiXL4all.nl 
  

 

 

 

 

 



 

 

RIT:  
 

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

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

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

Wat is uw klacht: 

 Het vervoer was:    te vroeg ……                       minuten 
  

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

 Anders: 

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

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

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

     

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

   

Seniorenvereniging Zaanstreek 
KLACHTENFORMULIER 

AOV – VERVOER 
REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND 

 


