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NIEUWJAARSRECEPTIE 10 JANUARI 2020  

Op deze datum heeft het bestuur voor u de nieuwjaarsreceptie 

georganiseerd in “Het Mennistenerf”. 

Onder het genot van een hapje en een drankje zal Henk de Jonge  

een terugblik geven over het afgelopen jaar en een vooruitblik op 

de aankomende maanden.  

Dit keer wordt de muzikale omlijsting verzorgd door de FBI BAND. 

Mogen wij u verwelkomen op vrijdagmiddag 10 januari 2020 in de Arend Dikzaal 

van Het Mennistenerf, aanvang 14.00 uur 

 

Voor de goede orde vragen wij u om uw ledenpas mee te nemen.  

 



 

 

Voorwoord  Henk de Jonge. 

De herfst is begonnen en heeft veel regen en wind gebracht. 

De Waterland-bustocht is succesvol geweest. We zullen bekijken of er 
begin januari 2020 nog een derde tocht kan worden georganiseerd. 

De vrijwilligersdag was ook zeer geslaagd en gaf ons, alsmede de vrijwilligers tevreden 
gezichten. 

De dag naar Klooster Mode in Boskoop was wederom succesvol en wij zullen voor 2020 een 
nadere datum bepalen om hier weer naar toe te gaan. 

Wij hebben met Petra Kunst afgesproken, dat zij op 15 november a.s. om 14.00 uur een 
lezing zal verzorgen in Het Mennistenerf. 

In het Senioren Kompas is hierover nadere informatie verstrekt. 

Het bestuur wenst u allen nog een paar mooie herfstmaanden en goede vooruitzichten voor 

de komende feestdagen. 

_________________________________________________________________________ 

 

Alie van Baak 

Wil iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes met de goede wensen 

voor beterschap. 

Die zij mocht ontvangen tijdens haar ziekte. 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Vacatures bij de SvZ: 
 
Secretaris: 
De Secretaris is lid van het bestuur ( het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand) 
en behandelt de in en uitgaande post, per brief of per mail. 

 
Coördinator Vrijwilligers: 
De Coördinator begeleidt de vrijwilligers en is contactpersoon voor deze vrijwilligers van: 
Bingo 
Klaverjassen 
Rondbrengen Senioren Kompas. 
Overige activiteiten. 

 
Coördinator Week vakantie en de overige korte reisjes: 
De Coördinator doet voorstellen voor de weekreis en de overige korte reisjes  
 
Een 2e Ledenadministrateur: 
Hij/Zij zorgt samen met de ledenadministrateur voor de juiste verwerking van de gegevens in 
het ledenbestand. 

 
Een 2e Redacteur voor het senioren kompas: 
Hij/Zij zorgt samen met de redacteur van het senioren kompas wat iedere 2 maanden 
verschijnt voor de tijdige samenstelling daarvan. 

 
Voor informatie over deze vacatures , bel of mail een van de bestuursleden.  

 



 

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 

___________________________________________________________ 

NOVEMBER 

1  Bestuur  Treilerstraat  09.30 uur 

1 Bingo   De Vuister  13.30 uur 

2 Klaverjassen  Mennistenerf 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 Lezing Z-Zweden Mennistenerf  14.00 uur 

16 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

18 Kunst   Dirk Prins  13 45 uur 

21 Eetclub  Mennistenerf  18 00 uur 

22 Bingo   Pennemes  14.00 uur 

23 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

25 Kunst [ laatste] Dirk Prins  13.45 uur 

30 Klaverjassen   Pennemes  14.00 uur 

DECEMBER 

6 Bestuur  Pennemes  09 30 uur 

6 Bingo   De Vuister  13 30 uur 

7 Klaverjassen  Pennemes  14 00 uur 

13 Bingo   Bovenkruier  14 00 uur 

13 kerstklaverjassen Saenden  14 00 uur 

14 Klaverjassen  Pennemes  14.00 uur 

19 Kerstdiner  Mennistenerf  18 00 uur 

20 Bingo   Pennemes  14 00 uur 

21 Kerstdiner  Mennistenerf  18 0 0 uur   

_____________________________________________________________ 

      

 

         

 

                                             HET BESTUUR 

                                    WENST U FIJNE KERSTDAGEN 

                                         EN EEN GEZOND 2020 

                                     

                         

 



 

 
 
 

VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 
Op donderdag 21 november 2019 hebben we bedacht om nog 
een 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 17.30 uur. Graag even opgeven en betalen vòòr 14 novemberr a.s.  bij:   
Erica Diel 6167993 of Rietje Out 6164563 en betalen op de RABO rekening van de SvZ 
nr. NL RABO 0180 534335 
Wilt a.u.b. bij uw betaling uw lidnummer van de SVZ vermelden. 
_________________________________________________________________________ 

 

DONDERDAG 19 DECEMBER  OF ZATERDAG 21 DECEMBER 2019 

KERSTDINER VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN. AANVANG 18.00 UUR.  
  

Op deze 2 data heeft het bestuur samen met de dames van de 

Eetclub een KERSTDINER besproken in Het Mennistenerf.  

Deze kerstdiners bestaan uit: een 4-gangen verrassingsdiner 

incl. 2 consumpties en na afloop 1 kopje koffie/thee + een 

bonbon.   

De prijs voor dit diner is € 20,00 voor leden. Niet leden zijn ook van 
harte welkom. Zij betalen € 25,00 
Wanneer niet- leden lid worden betalen zij ook maar € 20,00.   
Wij zullen om 18.00 uur aan tafel gaan. En het einde zal om 

21.00 uur zijn.  

 

Graag even opgeven voor 10 december 2019   

 

Dit kunt u doen bij:   

Rietje Out, telefoon:  6164563. Voor het diner van donderdag 19 december:     

 

Erica Diel telefoon: 6167993 voor het diner van zaterdag 21 december. 

 

onder betaling op bankrekening nr.: NL 10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. 

Seniorenvereniging Zaanstreek.   

 Wilt a.u.b. bij uw betaling uw lidnummer van de SVZ vermelden. 

 

____________________________________________________________________ 

 

KOFFIECONCERT WOUTER HARBERS 

Vanaf woensdag 25 september aanstaande geeft Wouter 

Harbers elke maand een gratis toegankelijk 

'koffieconcert' in de Westzijderkerk in Zaandam. Hij geeft 

al koffieconcertseries in Zeist, Amersfoort en Putten, en 

omdat daar erg veel belangstelling voor is breidt hij nu uit 

naar Zaandam.  

De toegang tot de concerten is gratis, collecte voor de 

musici. 

Koffie vanaf 10.30 uur. Concert van 11 tot 12 uur. 

Reserveer vooraf via info@wouterharbers.nl of bel 0626763338 

 

De volgende concerten zijn op 27 november en 18 december 2019 
 



 

 
 
BINGO in PENNEMES: 22 NOVEMBER EN 20 DECEMBER 2019 

 
0ok voor het bingo-spel kunt u weer bij ons terecht. 0p 22 NOVEMBER 
en 20 DECEMBER willen wij dit opnieuw met u spelen in 
Verzorgingshuis “Pennemes”, Bloemgracht. Aanvang 14.00 uur. 
22 november is gewoon op de vrijdagmiddag, maar vrijdag 20 
december   
deze middag is bestemd voor de KERSTBINGOMIDDAG!!!  
 

Wilt u meespelen op 22 november en 20 december dan betalen leden van de SvZ  
€ 2.50. Leden van Pennemes € 2.00 op vertoon van één van de pasjes en niet 
leden € 3.50 p.p. per bordje incl. een kopje 
koffie/thee/met iets lekkers. U kunt dan 4 rondes spelen 
en leuke prijzen winnen, maar vrijdag  20 december, dat 

is de KERSTBINGOMIDDAG dan speelt u 3 rondes want hierna 
begint de tombola. U krijgt 1 lootje gratis ,natuurlijk kunt u lootjes extra 
kopen en deze zijn € 1,00 p.stuk.   
 
Bep en Jo zullen ook nu weer voor mooie prijzen zorgen én voor de bingo én voor de loterij. 
Iedereen is van harte welkom. 
____________________________________________________________________________ 
 
SvZ BINGO IN DE BOVENKRUIER OP VRIJDAGMIDDAG 8 november en 13 december 
2019.  AANVANG 14.00 UUR.                
 
Ook nu bent u weer van harte welkom om de bingomiddagen van de Seniorenvereniging 
Zaanstreek te bezoeken in De Bovenkruier, Drielse Wetering 49 en wel op 8 november en  
13  december 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. U kunt dan 4 rondes per bordje spelen en mooie, leuke prijzen winnen.  De dames zullen 
hiervoor zorgen. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
SvZ BINGO IN DE VUISTER OP vrijdagmiddag 1 november en 6 december 2019                                        
AANVANG 13.30 UUR. Zaal is open om 13.30 uur. 
 
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat op 1 november en 6 december a.s. 
wederom bingo spelen in Buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44,1541 WR 
Koog aan de Zaan (Westerkoog). De Vuister bevindt zich vlakbij het 
winkelcentrum van Westerkoog.                                                                                                               
1 november is gewoon, maar 6 december is er, omdat het bijna Sinterklaas 
is, voor iedereen een verrassing. 
 
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 november en 6 december 2019 in De Vuister. 
 

  

 

 



 

Klaverjassen  8 november en 13 december Kerst 

in “Saenden”. 
 

Het klaverjasteam van de SvZ in “Saenden” hoopt u weer te 
verwelkomen op 8 november en 13 december dan gaan we 

kerstklaverjassen en er is voor iedereen een klein 
presentje. 
We gaan dan, net als altijd, met heel veel plezier aan onze 

klaverjasmiddag beginnen. 
Het team heeft weer voor een volle en leuke prijzentafel 

gezorgd, en een lekker hapje. 
U BENT VAN HARTE WELKOM 

De prijs voor leden van de SvZ en bewoners van “Saenden” is € 1,50. Niet leden 

betalen € 2,50. 
Adres: “Saenden” Nova Zembla 2, Zaandam. Aanvang: 14.00 uur 

________________________________________________________________ 
 
PENNEMES KLAVERJASSEN: november - december 2019 
 

0nze klaverjasvrijwilligers staan te popelen om er weer 
gezellige zaterdagmiddagen van te maken. Op 2 november 
in de A.D. zaal van Mennistenerf en op 9,16,23 en 30 
november en op 7 en14 december in de zaal van Pennemes, 
Bloemgracht.  
14 december zullen Jan en Mary extra aandacht besteden aan de prijzentafel, 
omdat het de laatste klaverjasmiddag is van 2019. De prijs is € 1,50 voor SvZ- 
en Pennemesleden en € 2,50 voor niet-leden. 

__________________________________________________________________ 
 
. ''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 
 

 
EEN NOODKREET VAN “LIEF EN LEED”. 
We waren een clubje van 6 dames, die samen het werk van “Lief en Leed” deden. 
Door omstandigheden zijn er twee dames uitgevallen. 
Dit is echt een heel probleem. 
Hierdoor geen briefkaarten voor de zieken of kaarten voor bijzondere gebeurtenissen en het 
rondbrengen van bloemen, al dan niet met een gesprek. 
Wie wil ons hiermee komen helpen. Als u belangstelling heeft, kunt u mij daarover bellen. 
 
Erica Diel-van Bronckhorst 
telefoon: 075 6167993 
  



 

 
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. 
 

Elke donderdagmiddag wandelen . 
Wij zijn een groep senioren die elke donderdag middag samen wandelen . 
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te wandelen  
We starten vanuit het buurthuis kleurrijk en verdelen ons in twee groepen . 
Een korte wandeling van ongeveer 4a5 KM en een wat langere van 7a9 KM 
Loop gewoon een keertje mee . Vind je het leuk sluit je dan gezellig aan bij ons  
We vertrekken om half twee en zijn voor 4 uur weer terug voor een kop koffie of thee a 
0,50 cent 

Adres kleurrijk: Dominee Martin Luther Kingweg 157a 

 
 

 
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    

 



In oktober heeft u kunnen genieten van de lezing over het oude Egypte. 
Op 15 November hebben we weer een lezing voor u.  
Dit keer neemt Petra Kunst u mee in haar lezing naar het noorden. 

 
De rijkdom van het noorden   
In het voorjaar reisde Petra naar zuid Zweden om duizenden kraanvogels te zien die zich daar verzamelen 
voordat zij vertrekken naar hun broedgebieden in het hoge noorden. In de zomer reisde ze de kraanvogels 
achterna.  
 
Tijdens deze reis verdiepte zij zich in de rijke natuur, cultuur en geschiedenis.  
De geschiedenis van de aanleg van de Ofotenbahn herleeft. Zo wordt de ijzererts nog steeds vervoert van 
de mijn in Kiruna naar de ijsvrije haven van Narvik. Die rijkdom zorgt er voor dat er zelfs een stad moet 
worden verplaatst.   
 

Voor deze lezing ben u welkom in het Mennistenerf op vrijdag 

15 november a.s. om 14.00 uur. 

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. 
 

 

FILOSOFISCHE GESPREKKEN VOOR IEDEREEN IN DE BRON    

In deze gesprekken, die sinds januari 2018 worden gehouden, kunnen vele zaken aan bod komen. 

Waarom is de samenleving zo hard geworden? Wat is de invloed van de technologie, zoals sociale media? 

Wat betekent eenzaamheid? Kunnen we als burger nog daadwerkelijk invloed uitoefenen? Vele levens- en 

maatschappelijke vragen kunnen de revue passeren. We gaan terug naar Socrates, die communicatie 

centraal stelde. Op een heel andere manier dan onze veelal digitaal gedreven variant. Hij toetste zijn 

denkbeelden voortdurend in de zogenaamde socratische gesprekken met andere mensen en ‘perste’ als 

het ware kennis uit hen. Hiermee onderzocht hij deze op waarheids- en houdbaarheidsgehalte om het zo 

nodig te verwerpen.  

Onze gesprekken zullen in de praktijk hierop zijn gebaseerd, maar met de nodige flexibiliteit. Het is niet de 

bedoeling dat u iemand ‘overtuigd’ van uw zienswijze. Luisteren is belangrijk om van daaruit een nieuw 

vraag te kunnen stellen. Zelfstandigheid van het menselijk denken staat centraal. Deelnemers maken 

zoveel mogelijk gebruik van eigen ervaringen. Zij hoeven het niet met elkaar eens te zijn en kunnen zoeken 

naar de oorzaken van dat verschil. Ze proberen mee te denken met degene die aan het woord is en tijdens 

het gesprek bij het onderwerp te blijven. Men moet bereid zijn actief deel te nemen aan het gesprek. De 

vragen die worden gesteld zijn fundamenteel, (Bijvoorbeeld: Wat is opvoeding?) en niet een waar met ja of 

nee op kan worden geantwoord. (Bijvoorbeeld: Woont u prettig?) 

Procedure 

Iedere deelnemer kan een onderwerp indienen. In principe zal het onderwerp worden uitgewerkt door de 

gespreksleider dat u zal worden toegezonden zodat u zich kunt inlezen.   

Doelstelling 

Het gaat niet in de eerste plaats om consensus of waarheidsvinding, maar het toetsen van elkaars mening 

en het uitdiepen van het onderwerp met als doel genuanceerder of mogelijk anders over het besprokene te 

gaan denken. Tevens zou dit het begrip van mensen voor elkaar kunnen vergroten. Het is geen cursus 

maar kennismaken met dit soort gesprekken in relatie tot actuele thema’s. 

Gegevens 

Gespreksleiding :   Wim Verhoeven  

Tijd: Een keer per maand op woensdag van 13.30 – ca. 15.30 uur.    

Plaats: De Bron, Lobeliusstraat 71, 1504 EJ ZAANDAM 

Bij belangstelling graag uw naam en e-mailadres gaarne naar: koffiekringzaanstad@gmail.com   

U zult er begrip voor hebben dat het aantal plaatsen niet onbeperkt is. 

Bijdrage: € 1,- per keer, gratis koffie/thee.   

 



 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

  



Hoera vakantie we hebben hier een jaar naar verlangd helaas onze reisleiding ALIE 
moest afhaken maar het is heel goed door ERIKA en INEKE  vervangen 
 
Dus op zaterdag 17 augustus stonden er 51 personen klaar om te vertrekken na afscheid 
genomen van de wegbrengers konden we starten en als ik het zo hoorde had iedereen er zin 
in we hadden een tussenstop in SOERENDONK en na een  goede reis kwamen we bij ons 
hotel monopolie een hotel uit 1906 alles was netjes en na een welkom van het hotel gingen 
we naar onze kamers die zagen er goed uit  het diner was prima en na afloop een kop koffie 
of thee iedereen ging op tijd naar de kamers  

Zondag 18 augustus:   s.morgens een goed ontbijt s.ochtens waren we vrij FRIEDA en 
ANNIE en mezelf hadden een goed terras gevonden met heerlijke koffie daar gaan we  elke 
dag drinken we raakte in gesprek met de serveerster en die vertelde dat haar zuster bij de 
fabriek werkte het filmtheater ook toevallig de wereld is klein smiddags een mooie route door 
het heuvelland en een koffiestop bij de WILHELMINATOREN toren bij het drielanden punt in 
vaals en s,avonds een dia avond  over de natuur van limburg 

Maandag 19 augustus:  S,morgens vrij  en smiddags een bezoek aan het kantmuseum in 
horst geweldig wat een mooi museum de vrijwillegers legde alles piekfijn uit helaas was de 
tijd tekort maar goed een leuke middag  

Dinsdag 20 augustus: S,morgens vrij    middagtocht ging door de belgische voerstreek was 
er nog nooit geweest maar wat een prachtige omgeving onderweg kregen we pech de 
chauffeur wilde een weg in die afgesloten was anders moest hij een eind omrijden en dit ging 
dus niet en tijdens het keren  reed hij over een paaltje een gekraak en ja hoor zijn achterlicht 
finaal afgebroken dat was balen voor de chauffeur  achterlicht dicht geplakt met plakband en 
weer verder onderweg  koffie gedronken bij een restaurant midden tussen het boerenland  

Woensdag 21 augustus banneux: Vandaag een dagtocht durbuy een mooie route alleen 
jammer dat de chauffeur weinig zei van de omgeving  we kwamen in  banneux daar gaan we 
koffie drinken we werden een restaurant binnen geleidt en je weet niet wat je ziet overal 
maria beelden ik dacht waar ben ik nu ik vroeg aan de serveerster waar ben ik beland ze zij 
dit is een bede vaart plaats marieette beco een meisje uit de buurt  op 15 januari 1933 
verscheen er een mooie dame voor het hek van de tuin zij wenkte mariette om te komen 
maar haar moeder hield haar tegen daarna ziet dat meisje deze dame nog zeven keer deze 
dame was de maagd van de arme ik zei tegen de serveerster dan ben ik toch op de goede 
plaats we gingen daarna naar durbuy een mooie oude plaats  daar delunch gehad  het was 
een leuke tochtS,avonds was er een mannenkoor de santi,s geweldig koor veel gezongen ik 
vroeg wel hoe kan dit nou een zeemanskoor in limburg  maar ze waren goed 

Donderdag 22 augustus: Vrije dag sommige gingen naar Maastricht wij gingen met het 
treintje door Valkenburg er is genoeg te beleven in VALKENBURG s,avonds hadden de 
ERIKA en INEKE een leuke bingo iedereen won wat ik had een mooi boek over de natuur 
het was een boek uit de verkade serie dus ik was weer terug in het zaantje 

Vrijdag 23 augustus: Smorgens vrij  s,midags een middagtocht naar belgie een bezoek aan 
een chocolade fabriek in meeuwen nu dat hebben we geweten wat hebben we gelachen 
De mevr maakte allerlei dingen voor de chauffeur een chocolade bus en toen ging ze ook 
wat leuks maken nu dat wou carla wel graag hebben  dus veel pret 
Het was een leuke tocht s,avonds afscheid diner prachtige schalen ja we zijn echt in de 
watten gelegd deze week  

Zaterdag 24 augustus: weer naar huis we hadden een kleinere bus dus er moesten koffers 
op de achterbank we bedanken ERIKA enINEKE voor deze prachtige reis ERIKA vrtelde in 
de bus dat ze na 20 jaar stopte met de reisjes daar moet je alleen maar respekt voor hebben 
ERIKA bedankt voor alles en natuurlijook INEKEwand ik weet wat het is heb het jaren 
gedaan wandelreizen organiseren in het buiteland dus nogmaals namens alle deelnemers 
bedank  

 Het was een geslaagde reis  
Jaap en Frieda gruijs 

 
 



 

 

 

 
 

                

    
 

 

Mevr. L Treffers Dhr.   M de Jong 

Mevr. L A Roos Mevr. H de Vries 

Mevr. A Halff Mevr. N M Molenkamp 

Mevr. I de Riet Mevr. T Brandt Dekker 

 

  
     Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van januari 2020.                                                                                                                                                                                           

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Frans den Boer,  
06-50485991   e-mail: seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.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. 

 

Wanneer u zich nu aanmeldt als lid bent u gelijk lid. 

Maar betaalt pas contributie vanaf 1 januari 2020. 

 

 

 
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.      
       

 

 

 

 



     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                        

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

STIJLDANSEN 
Iedere  dinsdagmiddag. Kosten: Euro 2,50 per persoon per keer.  
Gevorderden:     13.00 –  14.00 uur  
Meer gevorderden:    14.00 – 15.00 uur  
Beginners:       15.00 – 16.00 uur 
 
3D KAARTEN MAKEN 
Gezellige creativiteit op maandagmiddagen om de week (even weken) van 
14.00-16.00 uur. Kosten Euro 5,00 per keer, inclusief materiaal. 
 
JURIDISCH INLOOP SPREEKUUR 
Woensdag 13 en  27 november en 11 december van 09.30 – 11.30 uur. 
Gratis advies van juristen. 
 
YOGA 
Iedere woensdagavond van 19.30-20.30 uur. Kosten Euro 28,00 per maand. 
Gratis proefles. 
 
KLEDING MAKEN EN HANDWERKHOBBYCLUB 
Maandagochtend van 09.30.-11.30 uur. Naaimachines aanwezig. Kosten: Euro 
24,00 per maand. Op de handwerkhobbyclub is niet te gek. 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: Kosten Euro 5,00. Gratis proefles 
10.00 –  10.45 uur Stoelgymnastiek (dames en heren) 
11.00 – 12.00 uur Fitgym 60+ (dames) 
 
GELOVEN IN EEN MODERNE TIJD 
Cursusavonden door de Evangelie Gemeente Holland - Zaandam. Vrijdagavond 
8 en 22 november van 19.30 – 22.00 uur. Toegang gratis. 

‘BUURTMAALTIJD’ 
Iedere tweede en laatste dinsdag van de maand om 17.30 uur. Kosten Euro 
4,00 per keer. Tevoren aanmelden: buurtmaaltijd@dirkprins.nl of bellen. 
 
BINGO 
Iedere eerste woensdag van de maand om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur. 
Kosten Euro 3,00, inclusief kopje thee/koffie en hapjes. 

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



 

  
  
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!   
  
NOVEMBER  en   DECEMBER       (onder voorbehoud)  
  

Za.  02-11-19  10.00u   De jaarlijkse  BAZAAR  !!  
 Zo.  03-11-19  09.30u   Kerkdienst  PGZ   (elke zondag)     Restaurant  
 Ma.  04-11-19  14.00u   Zingen met orgelbegeleiding      Restaurant  
Di.   05-11-19  11.00u   Visboer Evie    (elke dinsdag)    Restaurant  
Di.   05-11-19  14.00u   Creatief knutselen    (elke dinsdag)    Restaurant  
Wo.  06-11-19  10.00u   Gezond Natuur Wandelen (elke woensdag; verz. in de foyer)        
Vr.  08-11-19  14.00u   Koersbal              Restaurant  
Za.  09-11-19   13.30u   Klaverjassen SVZ           Restaurant  
 Zo.   10-11-19   14.30u   Zondagmiddagconcert        Restaurant  
Wo.  13-11-19  14.30u   Kerkdienst            Restaurant  
Za.  16-11-19   13.30u   Klaverjassen SVZ           Restaurant  
 Ma.  18-11-19  14.00u   Zingen met orgelbegeleiding      Restaurant  
Wo.  20-11-19  14.30u   Bingo met de 2 Tiny’s        Restaurant  
Wo.  20-11-19  19.30u  Alzheimer Café Zaanstad        Restaurant  
 Vr.  22-11-19  13.30u   Bingo SVZ  `          Restaurant  
Za.  23-11-19   13.30u   Klaverjassen SVZ           Restaurant Za. 

 30-11-19   13.30u   Klaverjassen SVZ           Restaurant  
  
 Ma.  02-12-19  14.00u   Zingen met orgelbegeleiding      Restaurant  
Vr.  06-12-19  14.00u   Koersbal              Restaurant  
Za.  07-12-19  13.30u  Klaverjassen SVZ           Restaurant  
 Ma.  09-12-19  14.00u   Zingen met orgelbegeleiding      Restaurant  
Wo.  11-12-19  14.30u   Kerkdienst: Adventszangdienst      Restaurant  
Za.  14-12-19  13.30u  Klaverjassen SVZ          Restaurant  
Di.  17-12-19  14.30u  Bloemschikken met Bianca (opgev. bij receptie)  Restaurant  
Wo.  18-12-19  14.30u  Bingo met de 2 Tiny’s        Restaurant  
 Vr.  20-12-19  13.30u   Bingo SVZ             Restaurant  
Wo.  25-12-19  09.30u   Kerst Kerkdienst          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  

 



 

 

Activiteiten Mennistenerf  november-december 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  
19/11 
26/11 

Elke dinsdag handwerken 
Leegwater onder mode verkoop 
Hoffman mode verkoop 

09.00-11.00 
14.00-16.00 
14.00-16.00 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Woensdag 6/11 
13/11 
13/11 
20/11 
27/11 
4/12 
11/12 
11/12 
18/12 

Filmmiddag: Rat Race 
Spelmiddag 
Eten bij de buren 
Kienen 
Nieuw* Samen Zingen 
Filmmiddag: Kerstfilm 
Spelmiddag 
Eten bij de buren 
Kienen 

14.00-16.00 
14.00-16.00 
17.00 
14.30-16.00 
14.30-15.30 
14.00-16.00 
14.00-16.00 
17.00 
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 

Donderdag  
 

Elke donderdag Rek en strekclub 09.15-10.00 Arend Dik zaal 

Vrijdag  
1/11 
6/12 
13/12 

Elke vrijdag Visboer (wijziging) 
Parkinson café 
Parkinson café  
Kerststukjes maken € 3,00 

10.30-12.30 
14.00-16.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Hal  
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Zaterdag 30/11 
28/12 

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

19.30 
19.30 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Zondag 3/11 
10/11 
10/11 
17/11 
24/11 
24/11 
1/12 
8/12 
8/12 
15/12 
22/12 
22/12 
29/12 

Optreden: FBI Jazzband 
Kerkdienst olv ds. Klanderman 
Optreden: Da Capo Showorkest 
Optreden: Ontroerend Goed 
Kerkdienst olv M. Hoogendoorn 
Optreden: Eilandpolderkoor 
Optreden: Zaanse Bigband 
Kerkdienst olv ds. M. IJspeert  
Optreden: Jong van geest 
Optreden: Rene Eshuijs  
Optreden: Blackmail 
Kerstspel 
Optreden: The woodside bigband 

14.30 
10.15 
14.30 
14.30 
10.15 
14.30 
14.30 
10.15 
14.30 
14.30 
14.30 
19.30 
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 
Arend Dik zaal 

 

Bustochten 

5 november 
3 december 

Verrassingsherfsttocht 
Kerstshow Osdorp  (alleen bus) 

€ 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. 

 

 

 



 
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          November  2019  

Vrijdag 01 november      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
        15.00 uur    Halverkoop Plantjes in het Middelpunt 
Zondag 3 november      14.30 uur    Optreden Woodsite Big Band, entree € 3,50.  
Dinsdag 5 november     13.45 – 15.30 uur    Visverkoop  door Robin M. (elke dinsdag!!) 
Vrijdag 8 november      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) onder voorbehoud! 
                                                             15.00 uur    Halverkoop Indonesische hapjes in het Middelpunt 
Maandag 11 november      15.00 uur          Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTQI+-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden  te Grand Café  
Woensdag 13 november                19.30 uur          Avondkienen (€ 5,=,Opgave vooraf bij het Middelpunt!!   
                                                                                        incl koffie/thee en verschillende rondes)   

  mooie prijsjes, te restaurant. Opgave voor 11 november. 
Donderdag 14 november                14.30 uur           Muziek van Duo de Speelmannen (€ 1,50) 
Vrijdag 15 november      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Donderdag 21 november                14.30 uur          Kienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten) 
Vrijdag 22 november      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
       15.00 uur    Halverkoop Indonesische hapjes in het Middelpunt 
Zondag 24 november      14.30 uur    Optreden Zaans Senioren koor, entree € 3,50.     
Donderdag 28 november    17.00 uur           Eetcafé  € 13,35 Informatie en Opgave t/m 22 nov  
                        bij het Middelpunt (voormalige Receptie).  
Vrijdag 29 november     10.00 uur   Halverkoop Truienverkoop (dhr. Visschjager)  
Zaterdag 30 november   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?! 

December  2019  
Maandag 02 december                   14.30 uur    Zangmiddag met de accordeonisten (€ 1,50) 
Vrijdag 06 december     10.00 - 12.00 uur    Hal-Uitverkoop Kleding vd Kloostermode  

                  14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
        15.00 uur    Halverkoop Plantjes in het Middelpunt 
Maandag 9 december      15.00 uur          Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTQI+-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden  te Grand Café  
Woensdag 11 december                 19.30 uur          Avond Kerstkienen (€ 5,=,Opgave vooraf!!  incl koffie/  
                                                                                        thee en verschillende rondes)  mooie prijsjes, te  
                                                                                        restaurant 
Donderdag 12 december                14.30 uur          KerstKienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten) 
Vrijdag 13 december                       15.00 uur    Halverkoop Indonesische hapjes in het Middelpunt 
Zaterdag 14 december   10.30 – 14.30 uur      Kerst Snuffel/verkoopmarkt  (in het Middelpunt )  
Dinsdag 17 december       17.00 uur          Kerst Eetcafé  € ……??  Informatie en Opgave bij het 
                       Middelpunt (voormalige Receptie). 
Maandag 23 december    14.30 uur   Kerstfilm, (informatie bij het middelpunt), entree € 1.50 
Donderdag 26 december   14.30 uur   2e kerstdag Optreden “Golden Oldies”, entree € 3,50 
Dinsdag 31 december    14.30 uur   Oudjaars kienen(€ 4,50 voor belangstellenden van buiten)

     

Vaste weekactiviteiten:           Wij wensen u alvast fijne feestdagen en tot ziens in 2020!!!! 
Elke Dinsdag is er een  Visverkoop  door Robin Mooijer. Tijd:  van 13.45 – 15.30 uur . 
Elke vrijdag middag kunt u komen kegelen in het restaurant. Tijd: 14.30-16.00 uur. 
Informatie: 
Voor vragen en/of reserveringen kunt u contact opnemen met de gastvrouwen van het Erasmushuis.  
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! 
 

We zijn het nieuwe seizoen muzikaal van start gegaan! 
Met een muzikale Burendag op vrijdag 27 september en een 

Bovenkruier Oldies op vrijdagmiddag 4 oktober zijn we 

seizoen 2019-2020 feestelijk en muzikaal gestart. We zijn 

van plan om regelmatig op vrijdagmiddagen een tripje naar 

vroeger te maken. Op vrijdagmiddag 15 november staat er 

bijvoorbeeld een Amsterdamse Middag met Live Muziek 

gepland. Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer 

informatie of abonneer u op onze nieuwsbrief door een e-mail 

te sturen naar info@debovenkruier.nl met daarin uw naam en 

in de onderwerpregel “nieuwsbrief”. 

 

OPROEP 

Op 14 december organiseren we voor mensen met een smalle beurs een verwendag. Wij zijn op zoek naar 

nette kleding en verzorgingsproducten. Heeft u nog wat in de kast liggen, dan kunt u dat afgeven bij 

Lonneke van Soest in de Bovenkruier. Ook zijn we op zoek naar mensen die (belangeloos) iets met nagels 

of make-up willen doen, of op een andere manier bij willen dragen. Heeft u spullen, ideeën of tips voor 

ons, we horen het graag! 

 

ACTIVITEITEN 

U bent altijd welkom bij onze EETCAFÉ’S op dinsdag- en woensdagavond en de LUNCH met soep en 

stokbrood op donderdag. Geeft u wel even van tevoren door dat u komt mee-eten! Voor een  

3-gangenmenu in het Eetcafé betaalt u op dinsdag € 7,50 en op woensdag € 8,50, de aanvangstijd is 18.00 

uur. De soep is van 12.00 tot 13.00 uur en kost € 2,50. 

 

Elke 4e dinsdag vanaf 14.00 uur is er Bingo. Meedoen kost € 3,00 per bordje, u kunt dan 4 rondes 

spelen. Er is Bingo op 22 oktober en 28 november. Elke 2e vrijdag van de maand is de Bingo van de 

Seniorenvereniging in De Bovenkruier. 

 

Elke eerste én derde dinsdagmiddag van de maand is er een Handwerkcafé van 13.30 tot 15.30 uur. 

Deelname is gratis, u betaalt alleen de koffie of thee die u afneemt aan de bar. 

 

Wilt u zien hoe HAPPY we zijn in het Kalf? Kijk dan eens op Youtube naar het filmpje dat een 

wijkbewoner heeft gemaakt: https://youtu.be/2SgVR1VOz9s. 

 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed 2020! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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: SVZ 
Antwoordnummer 939  

1500 VB 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). 
 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Nieuwe puzzle   

 

  Volgende kompas hier de oplossing 
 
 

Seniorenvereniging Zaanstreek 
KLACHTENFORMULIER 

AOV – VERVOER 
REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND 

 


