
         

 

        SENIORENVERENIGING ZAANSTREEK 

 

 

 

 

               

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    AAN DE ZAAN 

 

 

 

INFORMATIE EN ACTIVITEITEN 

SEPTEMBER-OKTOBER 2019 

7e JAARGANG NUMMER 5 



 

BANKREKENING: NL10 RABO  0180 5343 35 t.n.v. 

Seniorenvereniging Zaanstreek. 

 

 

BESTUUR 
Voorzitter     Dhr. H. de Jonge Treilerstraat 167  1503 JG 6168708                                                                                                          

Penningmeester/         Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27  1503 WD 06-50485991 

Ledenadministrateur     

Secretaris         VACANT 

Lid a.d.              Ans Bossert          Mauvestraat 13  1503 JE 7715765 

Lid vaccant 

Lid Activiteiten    Mw. A. van Baak Schepenlaan 146          1503 HM  

Lid       Mw. A. Brans IJdoorn 185   1503 HH 6352846 

 

Notuliste     Mw. A.P. Froom Oost-Dorsch 24  1504 BH 6147035 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Ledenadministratie a.i.: Dhr. F. den Boer  Hoogaarslaan 27 1503 WD  06-50485991 

                                    E-mail: fdenboer044@gmail.com 

______________________________________________________________________________                            

E-mail secretariaat:             senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

Onze website:                      www.seniorenverenigingzaanstreek 

                                             www.senzaan.nl 

Hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse  075-6167407             

 

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

Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie. 

 

Redactie: Agnes Brans:  agnes.brans@kpnplanet.nl  Frans den Boer  fdenboer044@gmail.com 

 

 

 
Mw. E. Diel             Coördinator LIEF EN LEED                                                          6167993  

 

 

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  
                               
 
   

 

 

 

 



 

 

 
Voorwoord Senioren Kompas door voorzitter Henk de Jonge, 

 
De eerste bustocht door Waterland is zeer succesvol geweest en inmiddels 
is aan de heren Blees en Van Diermen gevraagd om een tweede tocht te 
organiseren. 
Deze tweede Waterland-bustocht zal plaatsvinden op vrijdag, 4 oktober a.s. 
 

De vrijwilligersdag zal worden gehouden op 12 september a.s.  De vrijwilligers hebben hier 
inmiddels een uitnodiging voor gekregen. 
 
Op 24 september a.s. organiseren wij wederom een leuke dag naar Klooster Mode in 
Boskoop. 
Bij voldoende deelname, minimaal 35 personen, gaat dit mode-uitje door. 
 
Wij doen nogmaals een dringend beroep op iedereen om het bestuur te komen versterken. 
Degenen die hier interesse in hebben verzoeken wij om contact op te nemen met de 
voorzitter of met een van de bestuursleden. 
 
Wij moeten u helaas mededelen, dat Alie van Baak momenteel op doktersadvies niet mag 
deelnemen aan ons dagelijks bestuur en derhalve tijdelijk afwezig zal zijn. 
Zij kan dus geen werkzaamheden verrichten voor de vereniging. 
Wij wensen Alie beterschap en houden het vertrouwen, dat zij op redelijke termijn misschien 
weer actief mag zijn. 
 
Het bestuur wenst u allen nog een paar mooie na zomermaanden en een goede gezondheid 
toe. 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
''LIEF EN LEED''  ER ZIJN VOOR ELKAAR 
 
Lief en Leed is een club van 6 enthousiaste dames. Wat doen zij ? 
Kaarten sturen naar jarige leden van 90 jaar en ouder.  Leden bezoeken, die een partner 
hebben verloren, kaarten sturen bij ziekte, verhuizing of overlijden.  
Ook willen we aandacht schenken aan huwelijks jubilea. We staan dan met bloemen bij het 
“bruidspaar” op de stoep, maar wees gerust, we bellen eerst voor een afspraak.  
 
Maar dit werk kunnen we niet doen zonder dat de leden ons helpen. Dus als u iets weet over 
een ziek lid, een eenzaam lid, een lid die wat te vieren heeft, meld het zodat we er aandacht 
aan kunnen schenken. Laten we met onze 950 leden omzien naar elkaar. 
 
Graag uw informatie naar: Erica Diel- van Bronckhorst coördinator Lief  en Leed                            
tel. Nr. 075-6167993 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Elke 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             
Voor de Zaanse Evenementen Kalender.  Kijk op:  www.agenda-zaanstreek.nl 

 

 

SEPTEMBER 

6  Bestuur  Pennemes   09.30 uur 

6 Bingo   De Vuister  13.30 uur  

7 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

12 Vrijw.dag  Mennistenerf  08.30 uur 

13 Bingo   Bovenkruire  14.00 uur 

13 klaverjassen  Saenden  14.00 uur  

14 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

21/22  Dam tot Dam loop 

24 Kloostermode   

27 Bingo   Pennemes  14.00 uur 

28 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

30 Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 

 

OKTOBER   

4 Bestuur  Pennemes  09.30 uur 

4 Bingo   De Vuister  13.30 uur 

5 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

7 Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 

11 Bingo   Bovenkruier  14.00 uur 

12 klaverjassen  MENNISTENERF 14.00 uur 

14 Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 

18 Egypte-lezing  Mennistenerf  14.00 uur 

18 Klaverjassen  Saenden  14.00 uur 

19 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

25 Bingo   Pennemes  14.00 uur 

26 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

28 Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 

___________________________________________________________ 

 

VOOR IN UW AGENDA : KERSTDINER. 

Het kerst diner zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 19 en zaterdag 21 december. 

In het volgend Kompas meer informatie hierover. 
 

 

 

 

 



 

 

VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN                            
 
Omdat eten bij de Bovenkruier altijd een succes is hebben we besloten om 
daar deze maand voor ons te reserveren. En wel op: 
WOENSDAG 18 september Drielse Wetering 51, Het Kalf. 

 
Net als de vorige keer hebben wij hier een 3-gangen verrassingsdiner besteld. Maar ook nu 
nemen wij aan “voor elk wat wils”. De prijs voor dit diner is slechts € 8,50 incl. een fooitje, 
excl. drankjes. Aanvang 18.00 uur. Graag even opgeven vòòr 11september a.s.  bij:   
Erica Diel 6167993 of Rietje Out 0756164563 en betalen op de RABO rekening van de 
SvZ nr. NL10 RABO 0180 534335 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 
Op donderdag 17 oktober 2019 hebben we bedacht om dit keer,  
te gaan eten bij het Mennistenerf we hebben daar voor u 
gereserveerd. 

Het diner bestaat uit een drie gangen diner. De prijs voor dit diner is slechts    
€ 9.50 incl. 1 drankje naar keuze, koffie met een heerlijke bonbon toe.  
Aanvang  18.00 uur. Graag even opgeven vòòr 7 oktober a.s.  bij:   
Erica Diel 6167993 of Rietje Out 61664563 en betalen op de RABO rekening van de SvZ 
nr. NL RABO 0180 534335 
 
 
 
 

 

SVZ CADEAUBON  

Wij maken u erop attent, dat wij een leuke cadeaubon hebben gemaakt. U kunt bij ons een 
jaarlidmaatschap kopen voor iemand die u iets bijzonders cadeau wilt doen. U koopt voor           
€ 18,50 deze cadeaubon en wij zorgen, dat diegene waar de bon voor bestemd is een 
jaarlidmaatschap bij ons krijgt. 
 
Inlichtingen bij onze penningmeester Frans den Boer, tel. nr. 06-50485991 
 
 

 
 
 
 
 

Mededeling: 

Ons bestuurslid Alie van Baak is momenteel ziek. 

Wij verzoeken u daarom, haar niet te mailen of te bellen. 

Wilt u contact met één van de bestuursleden, mail dan naar  

senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl. Onze telefoonnummers  

vindt u in het Kompas. 
 

 

 

 



VRIJDAG 18 OKTOBER 2019 DIA-LEZING JOLANDA BOS MET ALS ONDERWERP: 
"HAARDRACHT EN MUMMIES” VOOR DEZE LEZING BENT U WELKOM IN HET 
MENNISTENERF OP VRIJDAG 18 OKTOBER A.S. OM 14.00 UUR 
 

Jolanda is archeoloog, etnograaf, schrijfster en spreker. Zij 
studeerde archeologie in Leiden en werkt al jaren in de 
woestijnen van Egypte. 
 

In Amama in Midden Egypte, wordt sinds 2012 de begraafplaats 

van een Oud Egyptische stad opgegraven. 
De gemummificeerde lichamen, die hier ontdekt worden, zijn uitgedost met prachtige 

haardrachten. Jolanda onderzocht deze haarstijlen in de afgelopen jaren en neemt u in deze 

lezing mee naar Egypte naar het jaar 1400 voor onze jaartelling. 

Ook laat zij het werk van forensische archeologie zien en toont in deze lezing reconstructies 

van de haardracht van toen en haardrachten uit het hedendaagse Noord-Afrika. 

Voor deze lezing zijn leden en niet-leden van harte welkom in het Mennistenerf, aanvang 

14.00 uur. De entree is voor SvZ-leden gratis. Niet leden betalen € 1,00. U kunt bij 

binnenkomst betalen. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

KLAVERJASSEN: 7, 14, 28 september en 5, 19 en 26 oktober 2019 
in Pennemes, Bloemgracht. 
Op 12 oktober is het klaverjassen in het MENNISTENERF. 
 
0nze klaverjasvrijwilligers staan te popelen om  er weer gezellige 
zaterdagmiddagen van te maken in de maanden september en 
oktober 2019 

     
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 13 september  en 18 oktober gewoon gezellig in ‘SAENDEN 

Het klaverjasteam van de SvZ in Saenden hoopt u weer te 

verwelkomen op 13 september en 18 oktober 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. 

U BENT VAN HARTE WELKOM!!! 

Zet alvast in uw agenda dat er op 13 september en 18 oktober  klaverjassen is. 

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 

 
 

 

 

 



SvZ BINGO IN DE VUISTER OP 6 SEPTEMBER EN 4 
OKTOBER 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  13 SEPTEMBER EN  
11 OKTOBER 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 13 september en 
11 oktober 2019 aanvang 14.00 uur. 
 
De Bovenkruier is goed bereikbaar. U kunt hier met de bus 
komen en ook kunt u gratis uw auto parkeren. Per fiets of lopen kan natuurlijk ook. 
 
Wilt u meespelen?                                                  
SvZ-leden betalen voor deze middag per bordje € 2,00. Niet leden betalen € 3,00 inclusief 
koek. U kunt dan 4 rondes per bordje spelen en mooie en leuke prijzen winnen. De 
bingodames Ineke, Erna en Truus zullen hiervoor zorgen. 
Wij zien u graag tegemoet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SVZ BINGO 27 SEPTEMBER EN 25 OKTOBER 2019 IN PENNEMES.  
 
Op de vrijdagmiddagen 27 september en 25 oktober 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.  

 
__________________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 



DIVERSE ONDERWERPEN van kunst en architectuur, voor de Seniorenvereniging Zaanstreek.   

  

. Op basis van Italië-reizen en werk van C.D.Friedrich, en beïnvloed door de Scholen van 

Düsseldorf en Barbizon, ontstonden er geheel eigen symbolistische Scandinavische 

landschappen; expliciet nationale evocaties als uiting van een nieuw bewustzijn van de moderne 

burgerlijke staat.  

. Tijdens belegeringen ontwierp Frederik Hendrik tuinen en gaf opdrachten voor paleizen, die met 

de buit van de Zilvervloot gerealiseerd konden worden. Reconstructies van het oorspronkelijke 

Paleis Noordeinde, het Buitenhof, Honselaarsdijk, Ter Nieuwburg en Huis ten Bosch.  

. Spel met perspectief, projecties van de 3de dimensie. Over parallelle projecties uit het oude 

Egypte, Hellenistische symmetrie perspectieven, Perzische orthogonale projecties, het centraal 

perspectief van de renaissance, ruimtelijke ensceneringen van de barok en anamorfosen. . De 

oude Perzische hoofdstad Isfahan, werd eind 16de eeuw door Sjah Abbas uitgebouwd tot een der 

mooiste in de Islamitische wereld. Met paleizen en tuinen, moskeeën en mausolea, pleinen en 

galerijbruggen, werd de stad de bezongen als ‘de helft van de wereld’.   

. In de kunsthistorie waren het overwegend mannen die hun beeld gaven van mannelijkheid en 

vrouwelijkheid, welke bijdroegen tot het ontstaan van clichés. Nu toenemend ook vrouwen hun 

visie geven krijgen we van beide seksen nieuwe interpretaties van deze rolpatronen.  

  

  
A. Strindberg 1894   C. Westerik 1962       Paleis Huis ten Bosch, 1645 en 1734.  

  

Acht bijeenkomsten met dia lezingen in wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam; 

door Geert van Boxtel. Op maandagen 30 september, 7, 14 en 28 oktober; 4, 11, 18 en 25 

november 2019; van 13.45 tot 15.45 uur. Inschrijven kan bij Rietje Out tel. 6164563 of Tonny 

Froom tel. 6147035.; inhoudelijk informeert Geert u, ervaring@telfort.nl of 06 24223192. Kosten 

55€, inclusief inleidingen over de te behandelen thema’s op papier of digitaal. Omdat de meeste 

onderwerpen meer tijd nemen dan een bijeenkomst kan mogelijk het laatste naar een volgend 

seizoen verplaatst worden.  

  

 Voor inschrijving op de serie kunstgeschiedenis najaar 2019, de hieronder gevraagde informatie 

inleveren bij  Frans den Boer Hoogaarslaan 27 1503WD Zaandam 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIVERSE ONDERWERPEN, kunst en architectuur; 28 januari – 25 maart 2019.  

Naam deelnemer:       ...............     

Adres:         ............... 

Woonplaats en postcode:        ...............  

Telefoon:             ...............  

Emailadres:        ...............     

Handtekening:       ...............   

 

 

 



 
TWEEDE WATERLAND TOCHT.  
Voor de mensen die op 19 juli niet meekonden. 
en op de reserve lijst staan.  
Er zijn nog enkele plaatsen in de bus vrij voor mensen die ook met  deze tocht mee 
willen . 
 
Seniorenvereniging Zaanstreek bustocht op 
vrijdagmiddag 4 oktober 2019 De prijs is voor 
iedereen € 25,00 incl. koffie/thee/gebak. 
  
We gaan een dorpentocht houden met Blees van Diermen 
tours. Zij hebben voor ons een prachtige rit uitgekozen 
o.a. naar Monnickendam, Broek in Waterland, 
Zuiderwoude en Ilpendam. Ook rijden we langs de IJsselmeerdijk en vandaar hebben we 
een prachtig overzicht en uitzicht over het Waterland.  
 
Het Waterland is een prachtig behouden veenlandschap en we bezoeken diverse dorpen en 
stappen hier en daar even uit. We drinken een kopje koffie/thee met gebak in de theetuin in 
Zuiderwoude. ( Dit is inclusief). 
 
Ook gaan de heren vertellen over de geschiedenis en het landschap van Waterland en over 
het ontstaan van de dorpjes. Over de dijkdoorbraken, huizenbouw, polders en manieren van 
leven. Tijdens de busrit delen zij aan u een klein boekje uit met plaatjes en kaartjes van het 
gebied. Dit boekje mag u houden. 
 
We hebben gekozen voor een kleinere bus tot 32 personen, want hiermee kan de chauffeur 
ook dwars door de polders rijden en enkele andere dorpjes aandoen. 
 
Vertrek Mennistenerf om 13.00 uur, terugkeer ca. 17.30 uur bij Mennistenerf.   
Hierna kunnen wij een 3-gangen diner gebruiken in het Mennistenerf  voor € 9,00 incl,           
1 drankje en 1 kopje koffie. (Even apart opgeven of u mee wilt eten).  
                                            
Opgeven bij Tonny Froom tel: 0756147035  of mail naar 
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl  vóór 20 september a.s. want er zijn 32 
aanmeldingen nodig om de middag door te laten gaan. Bij onvoldoende aanmeldingen kan 
de middag niet doorgaan. Na opgave graag betalen op bankrekening nr. NL 10 RABO 0180 
5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek. Ook voor het diner. 
__________________________________________________________________________ 
 
                                  
                     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. 
  

 

 

 



 
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. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
WANDELEN MET HET SOC. WIJKTEAM PELDERSVELD – HOORNSEVELD, 
STARTPUNT BUURTHUIS KLEURRIJK, DS. M.L. Kingweg 157a. 
 
Deze wandelingen voor senioren zijn elke donderdagmiddag, starttijd is om 14.30 uur en 
staan onder begeleiding van Sportbedrijf Zaanstad. Men wandelt iedere week een 
wisselende route van 5 of 10 km door Zaandam onder het motto: samen wandelen bevordert 
de gezondheid en vergroot uw soc. netwerk.  
Deze wandelactiviteit is ontstaan op initiatief van 2 verpleegkundigen van Arts en Zorg. U 

kunt zo aansluiten bij deze wandelingen. 

 

 
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. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
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   
 
 

 

 

 

 



Op veler verzoek gaan wij nogmaals met de bus naar 
Boskoop voor de najaarsmode en wel op 24 
september 2019. 

Onze gastvrouw is Vera van der Berg 

 

DAGPROGRAMMA:                                                                                                                                                                                              

minimum 35 personen – maximum ca 50 personen. Er mogen ook mannen mee!   Hieronder 

vindt u een uitleg hoe deze geheel verzorgde dag eruit ziet; 

 

1. Aankomst met uw groep tussen 10.15 en 10.30 uur. 

2. In onze gezellige ontvangstruimte serveren wij koffie met gebak van de plaatselijke 

banketbakker.  

3. Van 11.00 uur tot ca 12.00 uur presenteren wij met meerdere mannequins en 

ladyspeaker eigentijdse mode d.m.v. een uitgebreide modeshow met muziek en 

accessoires. 

4.  We houden een prijsvraag; deze keer in hoeveel prijskaartjes is onze etalage pop 

gekleed ??. Met een leuk kado voor de winnares. 

5.  Hierna gaat uw groep terug naar de ontvangstruimte en serveren wij de lunch; t.w. 

belegde broodjes, krentenbol, mandarijntje, jus d’orange, koffie en thee. Overigens 

schenken wij de gehele dag naar wens en behoefte koffie en thee. 

6.  Na de lunch splitsen wij de groep in tweeën, waarbij de ene helft naar een gratis bingo 

gaat met leuke prijsjes en de andere helft kan kijken en eventueel kopen in onze winkel 

van 150 m2. Onze dames leveren vrijblijvend en deskundig advies. Na ongeveer een uur 

wisselen we de groepen om.  

7.  Rond 15.00 uur sluiten wij feestelijk af met een advocaatje slagroom. 

       Verder hebben wij altijd leuke aanbiedingen.  

De medewerkers van Vander Klooster mode zorgen voor een super gezellige dag voor onze 

gasten.                                   

Deze dag wordt u wederom 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 16.30 uur.  
 
Hierna kunnen wij een 3-gangen diner gebruiken in het Mennistenerf  voor € 9,50  incl, 1 
drankje en 1 kopje koffie. (Even apart opgeven).  
 
Opgeven bij A Brans tel: 0756352846 of een mail naar 
senzaan@seniorenvereniginzaanstreek.nl  vóór 9 september a.s. er zijn 35 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. Ook voor het diner. 
 
 
 

 

 

 



     Oostendorp Verhuizingen   

                                        

              Familiebedrijf  sinds 1969 

                                                                                                                      

                         
      
                             

   * Gespecialiseerd in particuliere verhuizingen 

* Kantoor en bedrijfsverhuizingen                                                                                      

* S e n io re n ko rting  
* Piano- en vleugeltransport 
* Ve rh u u r e n ve rko o p van verhuismateriaal 

* Opslag en transport in containers 
* De -e n m o n tag e se rvic e  
* Budgetverhuizingen                                                                                                      
*   Zie ook www.oostendorpverhuizingen.nl      

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

 

 
Autobedrijf Optimaal Paltrokstraat 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auto bedrijf optimaal 
Paltrokstrat 4 
1508 EK Zaandam  

 
Autobedrijf Optimaal 

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

 

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

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

 

 



 

Leer Bridgen! Train je hersenen! Blijf fit! 

Altijd al willen bridgen, maar nooit toegekomen aan het leren van 

dit mooie spel, dat nooit verveelt? Jammer, maar niet te laat. De 

bridgevereniging BZN organiseert een cursus voor beginners. 

Ook al heeft u nog nooit gekaart, geen probleem! Na tien lessen 

kunt u op basisniveau meespelen. Spelen in clubverband is 

naast de gezelligheid een uitdaging en houdt je geest scherp.  

Bij bridge zit je met 4 mensen aan een tafel. Eén van die 4 is jouw partner en samen met 

deze partner speel je tegen het andere paar. We spelen 6 rondes van 4 spellen. Een 

hoffelijke houding tegenover de andere spelers aan je tafel is belangrijk en staat zelfs in de 

spelregels. Deze regels zijn over de hele wereld hetzelfde. Dit heeft het voordeel dat je ook 

(via internet) met mensen uit alle delen van de wereld kunt spelen. Voor beginners hebben 

we speciale mogelijkheden. 

Bridge kun je vergelijken met koorddansen. Je kunt heel makkelijk de bedoeling uitleggen, 

maar zie het maar eens tot een goed einde te brengen. 

Bridge is populair. In 1929 begon de AVRO met een "bridgepraatje" op de radio en in 1935 

groeide dit uit tot een cursus. In 1985 was er een heel populaire bridgecursus, ook van de 

AVRO, op de televisie. In die tijd zijn veel clubs opgericht, ook BZN. 

BZN is een kleine vereniging. Daardoor zijn sociale contacten in onze vereniging erg 

belangrijk. Lid worden is dan ook een goede manier om nieuwe kennissen en vrienden te 

verkrijgen. Bovendien oefen je ook je geheugen en speltaktiek. We spelen op 

maandagavond  in de sfeervolle Arend Dikzaal van het Mennistenerf, Peperstraat 77 in 

Zaandam. 

De beginnerscursus behandelt bieden en spelen en zal waarschijnlijk gegeven worden op 

woensdag. De eerste les zal in oktober plaatsvinden. De precieze dag en tijd hangt af van de 

voorkeur van de deelnemers. Er zal ook een cursus komen voor mensen die ooit bridgen 

hebben geleerd en hun kennis willen opfrissen of uitbreiden. De cursussen zijn gratis voor 

BZN-leden, voor niet-leden kost de beginnerscursus 100 euro en de opfriscursus 120 euro. 

Natuurlijk kunt u ook lid worden van BZN, dit kost maar 70 euro en dan kunt u de rest van 

het jaar ook nog eens gratis meespelen. Bovendien heeft u als lid éénmaal per maand de 

kans miljonair te worden bij BZN! Als u zich wilt aanmelden, kunt u bellen met de secretaris, 

Annemieke Kerkhoff, telefoon 075 - 635 14 79. 

Wilt u gewoon eens een keer meespelen, dat kan ook als u vantevoren even belt. Telefoon: 

06-30400886. U krijgt dan de heer Mart Oosterveld aan de telefoon. 

_______________________________________________________________________ 

Vrijwilligers gevraagd 

De Seniorenvereniging Zaanstreek kan alleen maar bestaan bij de gratie van een groot 

aantal vrijwilligers. Zij bieden de helpende hand bij onze activiteiten en met veel waardering 

zeggen wij in hun richting: 

Veel, heel veel dank! 

Maar we hebben een probleem: door het voortschrijden der jaren loopt ons aantal 

vrijwilligers terug, zonder dat er voldoende vervangers voor in de plaats komen. 

Mogen wij u vragen een paar uurtjes in de maand beschikbaar te zijn voor onze vereniging?  

 

Heeft u interesse?  U kunt ons mailen of bellen onder 

senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

Het bestuur wacht uw aanmelding heel graag af. 

 
 



 

 

 

 

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, Palmboomstraat 8, 1151 BZ 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.  
 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

                

    
 

 

Mevr. A Bouwmeester Mevr. A Lier 

Mevr. M Bierhaar Mevr. W Bosma 

Dhr. J de Knegt  

 

  
     Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van november 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. E-mailen kan ook. 

 

Momenteel hebben wij een zomeraanbieding: 
Als nieuw lid betaalt u vanaf 1 juli t/m 30 oktober 2019 € 10,00 

Indien uw partner (wonend op het zelfde adres) ook lid wil worden dan kan dit 

voor een bedrag van € 9,00. 

 

 
 

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.      

       

 

 

 



 
 

 
 

SPAANS VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 
Iedereen is ‘bienvenido’ op de cursussen Spaans  waar een ervaren docente u 
snel en speels deze mooie taal in 11 lessen (verder) leert eigen te maken. Data: 
Gevorderden:    Dinsdag 17 september       15.00 – 16.30 uur  
Beginners:     Donderdag 19 september  13.00 – 14.30 uur  
Licht gevorderden: Donderdag 19 september  15.00 – 16.30 uur 
De kosten zijn Euro 80,00 voor 11 wekelijkse lessen, inclusief lesmateriaal. 

STIJLDANSEN 
Wijkcentrum Dirk Prins biedt lessen stijldansen voor mensen die dansen leuk 
vinden en door te bewegen ook hun conditie op peil willen houden. De lessen 
worden gegeven door een gediplomeerd dansleraar.  
Iedere  dinsdagmiddag:  
Gevorderden:     13.00 –  14.00 uur  
Meer gevorderden:    14.00 – 15.00 uur  
Beginners:       15.00 – 16.00 uur 
Kosten: Euro 2,50 per persoon per keer. Aanmelding met of zonder 
danspartner. 
 
YOGA 
Iedere woensdagavond van 19.30-20.30 uur wordt onder leiding van een 
gediplomeerd docente yoga beoefend. Kosten Euro 28,00 per maand. Gratis 
proefles. 
 
KLEDING MAKEN EN HANDWERKHOBBYCLUB 
Je eigen kleding maken, vermaken of repareren onder deskundige 
begeleiding. Les in kleine groep met gezellige sfeer. Naaimachines aanwezig. 
Maandagochtend van 09.30.-11.30 uur. Kosten: Euro 24,00 per maand.  
Op de handwerkhobbyclub is niet te gek. Een creatieve en gezellige middag, 
waarbij een ervaren handwerkster de helpende hand kan bieden. 
Maandagmiddag - oneven weken van 13.30-15.30 uur. Kosten: Euro 20,00 
voor 3 maanden. Inlichtingen voor beide clubs: Joke Grinwis 0644892094. 
 
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Iedere vrijdagochtend: 
10.00 –  10.45 uur Stoelgymnastiek (dames en heren) 
11.00 – 12.00 uur Fitgym 60+ (dames) 
Kosten: Euro 5,00 per les. Gratis proefles. 
 

Informatie en aanmelding: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 
Zaandam. Telefoon: 075 6310707. E mail: info@dirkprins.nl  

 



 

 

Activiteiten Mennistenerf  september-oktober 2019 

dag datum activiteit 
 

tijd locatie 

Maandag  
 

Elke maandag Spelmiddag 
Kunstclub elke oneven week 
Bibliotheek elke even week 

14.00 
14.30 
13.30 

Arend Dik zaal 
Menno S. Zaal 
Molenwiek 

Dinsdag  
3/9 
22/10 

Elke dinsdag handwerken 
Wiba mode verkoop 
Fashion Plus mode verkoop 

09.00-11.00 
14.00-16.00 
14.00-16.00 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Woensdag 4/9 
11/9 
18/9 
18/9 
25/9 
2/10 
9/10 
9/10 
16/10 
30/10 

Filmmiddag: Gooise vrouwen 
Spelmiddag 
Kienen 
Eten bij de buren 
Nieuw* Samen Zingen 
Filmmiddag: Mr. Poppers Penguins 
Spelmiddag 
Eten bij de buren 
Kienen 
Nieuw* Samen Zingen 

14.00-16.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
17.00 
14.30-16.00 
14.00-16.00 
14.00-16.00 
17.00 
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 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Donderdag  
 

Elke donderdag Rek en strekclub 
Elke donderdag visboer  

09.15-10.00 
10.30-12.00 

Arend Dik zaal 
In de hal 

Vrijdag 6/9 
4/10 

Parkinson café 
Parkinson café  

14.00-16.00 
14.00-16.00 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Zaterdag 28/9 
26/10 

Klaverjasclub “`t Klavererf € 2,50 
Klaverjasclub “`t Klavererf € 2,50 

19.30 
19.30 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Zondag 1/9 
8/9 
14/7 
15/9 
22/9 
22/9 
29/9 
6/10 
13/10 
13/10 
22/10 
27/10 
27/10 

Optreden: Jambalaya 
Kerkdienst olv zr. T. Brouwer 
Optreden: De Raddraaiers 
Optreden: De Sellies 
Kerkdienst olv ds. W. Roobol 
GEEN optreden ivm Dam tot Dam 
Optreden: Shanty Koor 
Optreden: Dagorkest Zaanstreek 
Kerkdienst olv ds. M. IJspeert  
Optreden: Concertina Accordeon 
Optreden: Judith Korssen 
Kerkdienst: olv ds. W. Roobol 
Optreden: The Neihbours 

14.30 
10.15 
14.30 
14.30 
10.15 
 
14.30 
10.15 
10.15 
14.30 
14.30 
10.15 
14.30 

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 

 

Bustochten 

10 september 
15 oktober 
5 november 
3 december 

Dekselse pannetjes 
Terug naar de kust 
Verrassingsherfsttocht 
Kerstshow Osdorp  (alleen bus) 

€ 40,00 
€ 36,50 
€ 30,00 
€ 12,50 

 

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

Erika in de hal van het Mennistenerf. 

 

 

 



  
  
Welkom bij Pennemes het gastvrije wijkzorgcentrum in het bruisende hart van de 
Rosmolenwijk. In Pennemes worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het gebied 
van beweging, muziek, recreatie, ontspanning, theater, religie, natuur en cultuur. U bent van 
harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten.  Gezelligheid staat voorop!   
  
  

SEPTEMBER  en   OKTOBER       (onder voorbehoud)  
  

 Zo.  01-09-19  09.30u   Kerkdienst  PGZ   (elke zondag)     Restaurant  
Di.   03-09-19  11.00u   Visboer Evie    (elke dinsdag)    Restaurant  
Di.   03-09-19  14.00u   Creatief knutselen    (elke dinsdag)    Restaurant  
Wo.  04-09-19  10.00u   Gezond Natuur Wandelen (elke woensdag; verz. in de foyer)        
Vr.  06-09-19  14.00u   Koersbal              Restaurant  
Za.  07-09-19   13.30u   Klaverjassen SVZ           Restaurant  
 Zo.   08-09-19   14.30u   Zondagmiddagconcert        Restaurant  
 Ma.  09-09-19  14.00u   Zingen met orgelbegeleiding      Restaurant  
Wo.  11-09-19  14.30u   Kerkdienst            Restaurant  
Za.  14-09-19   13.30u   Klaverjassen SVZ           Restaurant  
Wo.  18-09-19  14.30u  Bingo met de 2 Tiny’s        Restaurant  
 Ma.  23-09-19  14.00u   Zingen met orgelbegeleiding      Restaurant  
 Vr.  27-09-19  13.30u   Zomer Bingo SVZ          Restaurant  
Za.  28-09-19   13.30u   Klaverjassen SVZ           Restaurant  
  
Vr.  04-10-19  14.00u   Koersbal              Restaurant  
Za.  05-10-19  13.30u  Klaverjassen SVZ           Restaurant  
Za.  12-10-19  11.00u  Benefietconcert 2019 Jolanda van Boxtel   Restaurant  
 Zo.  13-10-19  14.30u   Zondagmiddagconcert        Restaurant  
Wo.  16-10-19  14.30u   Kerkdienst            Restaurant  
Vr.  18-10-19  14.30u  Bloemschikken met Bianca (opgev. bij receptie)  Restaurant  
Za.   19-10-19  13.30u  Klaverjassen SVZ          Restaurant  
Wo.  23-10-19  14.30u  Bingo met de 2 Tiny’s        Restaurant  
 Vr.  25-10-19  14.30u   Bingo SVZ             Restaurant  
Za.   26-10-19  13.30u  Klaverjassen SVZ          Restaurant  
  

  

Het laatste nieuws leest u op onze website; www.pennemes.nl en op onze facebookpagina; 

www.facebook.com/pennemes. Onze papieren activiteitenkalender kunt u ophalen bij de receptie 

van Pennemes.  

  
  

  

Pennemes   | Pennemes 7   | 1502 WV   | Zaandam   | 075 - 650 41 10   | info@pennemes.nl  

 



 
Evean Erasmushuis    Advertentie Activiteiten in het Erasmushuis  

Noorderven 79    

1504 AL Zaandam 

Tel: 075-6512000 (Het Middelpunt = voormalige receptie/hal) 

receptieerasmushuis@evean.nl / mvanviegen@evean.nl  

Activiteitenoverzicht  

September  2019  

Maandag 2 september       14.30 uur    Zangmiddag met de accordeonisten 5 (€ 1,50) 
Vrijdag 6 september     10.00 – 12.00 uur    Kledingverkoop Marion Mode (te Middelpunt) 
        14.30 uur    Kegelen en Halverkoop Plantjes in het Middelpunt 
Maandag 9 september         15.00 uur           Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTI-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden  te Grand Café. U komt toch ook! 
         Dit keer hebben wij een vragenspel!   
Woensdag 11 september               19.30 uur          Avondkienen (€ 5,= incl koffie/thee en  

verschillende rondes) Gezellig en mooie prijsjes, te     
restaurant. Opgave vooraf!!! 

Donderdag 12 september               14.30 uur          Muziek van Duo de Speelmannen (€ 1,50) 
Vrijdag 13 september      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
        15.00 uur    Halverkoop Indonesische hapjes in het Middelpunt  
Donderdag 19 september     14.30 uur     Kienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten) 
Vrijdag 20 september      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Zaterdag 21 september   10.30 – 14.30 uur      Snuffel/verkoopmarkt  (in het Middelpunt ) De 

opbrengst komt ten goede aan de bewoners van                       
Kroonenburg/Erasmushuis. Komt u ook kijken of er iets 
voor u bij zit?! 

Donderdag 26 september     17.00 uur          Eetcafé  € 13,35 Informatie en Opgave t/m 19 sept  
           bij het Middelpunt (voormalige Receptie).  
Vrijdag 27 september      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
                                                             15.00 uur    Halverkoop Indonesische hapjes in het Middelpunt 
Zaterdag 28 september       12.00– 17.00 uur    Burendag ,vrijwilligers opgave vooraf!!! Kunstmarkt  
        /route, Opening te Erasmushuis 
Oktober  2019 
Donderdag 3 oktober      14.30 uur    Roze film (€ 1,50) informatie  tzt. bij het Middelpunt.  
Vrijdag 04 oktober      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
        15.00 uur    Halverkoop Plantjes in het Middelpunt 
Maandag 07 oktober                   14.30 uur    Zangmiddag met de accordeonisten (€ 1,50) 
Woensdag 9 oktober                      19.30 uur          Avondkienen (€ 5,=,Opgave vooraf!!  incl koffie/thee en  
                                                                                        verschillende rondes)  mooie prijsjes, te restaurant 
Donderdag 10 oktober    10.00 – 12.00 uur    Verkoop Ter Meij Ondermode (te Middelpunt) 
Vrijdag 11 oktober      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
                                                             15.00 uur    Halverkoop Indonesische hapjes in het Middelpunt 
Maandag 14 oktober      15.00 uur          Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTI-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden  te Grand Café  
Donderdag 17 oktober    10.00 – 12.00 uur    Verkoop H&A  Modeverkoop  (te Middelpunt) 
Vrijdag 18 oktober      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Donderdag 24 oktober                    14.30 uur          Kienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten) 
Vrijdag 25 oktober      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
       15.00 uur    Halverkoop Indonesische hapjes in het Middelpunt     
Donderdag 31 oktober       17.00 uur           Eetcafé  € 13,35 Informatie en Opgave t/m 24 sept  
           bij het Middelpunt (voormalige Receptie).    
Vaste weekactiviteiten: 
Elke vrijdag middag kunt u komen kegelen in het restaurant. Tijd: 14.30-16.00 uur 
Ook is er op donderdag en vrijdag Klaverjassen. Tijd 14.00 – 17.00 uur. Opgave vooraf bij het Middelpunt.  
Informatie: 
Voor vragen en/of reserveringen kunt u contact opnemen met de gastvrouwen van het Erasmushuis.  
Ook kunt u aangeven of u de huiskrant en/of het activiteiten overzicht per mail zou willen ontvangen. 
Medewerkers Welzijn/Middelpunt:       receptieerasmushuis@evean.nl      (verder zie boven)  



 

 

 

 

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! 
 

NA DE ZOMER GAAN WE VAN START MET…. 

 

13 september: Buurtcafé op vrijdag vanaf 20.00 uur 
Gezellig samen het weekend inluiden? Dat kan op vrijdagavond in het buurtcafé van De Bovenkruier! 

Kom langs voor een praatje en misschien wordt er ook wel gedanst! Ook op 11 oktober en 8 november.  

 

18 september: Feestelijke seizoensopening, woensdag 14.00 tot 16.00 uur  
Er is gezellige muziek, u kunt een spelletje spelen, er is koffie en thee én u speelt mee met het Rad van 

Fortuin! Dit alles voor slechts €1,50 (te betalen bij binnenkomst).  

 

7 oktober: Kalvers in gesprek!, maandag van 13.00 tot 16.00 uur 
In de Week tegen de Eenzaamheid willen we erachter komen hoe het nou eigenlijk zit in ’t Kalf. Hebben 

buren contact met elkaar? Weet u wat er allemaal voor leuks te doen is in de wijk? Is het bekend waar u 

terecht kunt als u hulp nodig heeft? Wat mist u? enz. Op maandag 7 oktober gaan we op onderzoek uit in 

de wijk, samen met wethouder Songul Mutluer. Om 15.00 uur bent u van harte welkom in het 

buurtcentrum voor een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en een gezellig samenzijn. Wilt u 

meehelpen, kijk dan op www.debovenkruier.nl voor meer informatie. 

 

Ook reguliere ACTIVITEITEN gaan in september weer van start 

Cursus 3-d snijden op dinsdagmiddag, start september, informatie bij docent Marianne 0299-674897. 

Cursus Engels op maandagmiddag, start 16 september, informatie bij docent Ingrid 075-6123337. 

Eetcafé op dinsdag- en woensdagavond, kosten voor een 3-gangenmenu op dinsdag € 7,50, op 

woensdag € 8,00 per persoon per keer. Geef van tevoren even door dat u komt (075-6154553). 

Lunch met soep en brood op donderdag van 12.00 tot 13.00 uur, € 2,50 per persoon per keer. Geef van 

tevoren even door dat u komt (075-6154553). 

Handwerkcafé elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand. 

Bingo elke 4e dinsdagmiddag van de maand. 

Gezellige middag met een spelletje en praatje elke woensdagmiddag in de ontmoetingsruimte. 

Klaverjassen op donderdagmiddag en -avond. 

Wandelclub op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur 

Sjoelen elke vrijdagmiddag sjoelt een groepje dames, er is plaats voor nieuwe leden. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



        

 

 

 

Op dit moment hebben wij bijna 975 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”. 

Momenteel hebben wij een zomeraanbieding: 
Nieuwe leden betalen vanaf 1 juli 2019 t/m 30 oktober 2019 € 10,00. 
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.  
Als nieuw lid betaalt u vanaf 1 juli t/m 30 oktober 2019 € 10,00 
Indien uw partner (wonend op het zelfde adres) ook lid wil worden dan kan dit 
voor een bedrag van € 9,00. 
 
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  


