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                                    E-mail:seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com 
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Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week maart 2020  

Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie. 
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Dhr. W. Timmerman                                                                                          6173408 
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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 

Van de bestuurstafel 

 

 

De feestdagen liggen weer achter ons. Hopelijk heeft u deze op een prettige wijze door 

kunnen brengen. 

Een geheel nieuw jaar ligt nu voor ons. 

Het bestuur gaat dan ook met goede moed aan de slag voor onze mooie en gezellige 

Seniorenvereniging. 

 

Nog altijd zijn wij op zoek naar mensen, die ons komen helpen bij de activiteiten, die wij voor 

onze leden willen organiseren. 

Niet alleen nieuwe ideeën, maar ook meer begeleiding hierbij is zeer welkom, zodat onze 

vereniging optimaal kan functioneren. 

 

In 2020 gaan we beginnen met de Nieuwjaarsreceptie, die op 10 januari vanaf 14.00 uur 

wordt gehouden in het Mennistenerf. 

Via het Senioren Kompas en op onze website zullen wij u ook dit jaar weer informeren over 

de activiteiten van de SvZ .  

Natuurlijk wordt u ook op de hoogte gehouden over veel zaken, die om en in Zaanstad voor 

u van belang zijn. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 
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. 
  

 

 



 
Aktiviteiten Seniorenvereniging Zaanstreek. 

Januari februari 2020 

 

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 

___________________________________________________________ 

JANUARI 

10 Bestuur  Pennemes            09.30 uur 

10      nieuwjaarsreceptie  Mennistenerf  14,00 uur 

10 Klaverjassen  Saenden  15.00 uur 

11 Klaverjassen  Mennistenerf  14.00 uur 

17 Bingo   Mennistenerf  14.00 uur 

18 Klaverjassen   Mennistenerf  14.00 uur 

22 Klaverjassen  Mennistenerf  14.00 uur 

23 Eetclub  Mennistenerf  17,30 uur 

25 Klaverjassen   Mennistenerf  14.00 uur 

27      Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 

Februari 

3 Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 

4 rondleiding   Oosytzijderkerk 14.00 uur 

7 Bestuur  Pennemes  09 30 uur 

7 Bingo   De Vuister  13 30 uur 

8 Klaverjassen  Mennistenerf  14 00 uur 

10 Kunst   Dirk Prins  13.45 uur 

14 Bingo   Bovenkruier  14 00 uur 

15 Klaverjassen  Mennistenerf  14 00 uur 

18   Rondleiding  Oostzijderkerk 14.00 uur 

20 Eetclub  Mennistenerf  17.30 uur 

22 Klaverjassen  Mennistenerf  14.00 uur 

27 Kunst   Dirk Prins  13.45 uur  

_____________________________________________________________ 

      

''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 
         

 



 

 
 
 
SVZ BINGO VRIJDAGMIDDAG 14 FEBRUARI 2020 IN DE BOVENKRUIER.  
AANVANG 14.00 UUR.    
                                                                                                                                                                         
Ook in het jaar 2020 gaan we weer door met de bingo in         
De Bovenkruier en wel op 14 februari 2020.  
Wij beginnen hier om 14.00 uur.  
De Bovenkruier is goed bereikbaar. U kunt hier met de bus 
komen en ook kunt u gratis uw auto en fiets parkeren. Lopend 
kan 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 en leuke prijzen winnen.  
De bingodames Ineke, Erna en Truus zullen hiervoor zorgen. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

SVZ BINGO 17 JANUARI 2020 IN MENNISTENERF.  
 
Vrijdagmiddag 17 januari 2020 organiseert de SvZ  een bingo-middag  in 
verzorgingshuis “Mennistenerf”. 0ok nu is iedereen van harte welkom. 
Aanvang 14.00 uur. Adres H Gerhardstraat 77 Zaandam 
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.   
 
__________________________________________________________________________ 
 
BINGO IN DE VUISTER  7 FEBRUARI 2020 AANVANG 13.30 UUR. 

 
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat 7 februari a.s. ook weer 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 cadeaus? 
 
Wij zien u graag op 7 februari vanaf 13.30 uur in De Vuister. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

BILJARTEN IN HET PENNEMES 
Ieder dinsdag biljarten we van 13.45 tot 16.15 uur op het biljart in het 
Pennemes. 
Er kunnen nog enige biljarters bij, het clubje bestaat nu nog uit mannen 

maar vrouwen zijn ook welkom. 
 
Wij zijn geen toppers maar vinden het leuk om te doen, het moyenne ligt onder de 1,00. 
 
Heeft u belangstelling kom dan op dinsdag eens langs of bel Johan Engel 075-6169461.  

 



 
 

KLAVERJASSEN 10 JANUARI EN  

14 FEBRUARI GEWOON GEZELLIG IN ‘SAENDEN’ 

Het klaverjasteam van de SvZ in Saenden hoopt u weer te 

verwelkomen op 10 januari en 

14 februari 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 10 januari en 14 februari  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 
__________________________________________________________________________ 

 
 

KLAVERJASSEN JANUARI en februari 2020  IN MENNISTENERF 
 
0nze klaverjasvrijwilligers staan te popelen om er weer gezellige 
zaterdagmiddagen van te maken in de maanden januari op 11, 18 en 
25 en februari op 8, 15, 22, en 29 . 
     
De prijs is € 1,50 voor SvZ- en Pennemes-leden en € 2,50 voor niet-

leden.  En ook nu zijn de niet-leden van harte welkom op de Bloemgracht.  
_________________________________________________________________________ 

VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 
Op donderdag 23 januari 2020 hebben we bedacht om 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 16 januari 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. 
 

_________________________________________________________________________ 

 VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 
 
Ook op donderdag 20 februari 2020 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 13 februari 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 
 

 



 

 
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    

 



 

 

RONDLEIDING OOSTZIJDERKERK  ZUIDDIJK 1  

ZAANDAM 

 

De heer Hans Bonekamp is bereid gevonden om op 4 

februari en op 18 februari 2020 een rondleiding te 

verzorgen van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur in en om 

de Oostzijderkerk te Zaandam. 

Om 14.00 uur is de ontvangst in de verwarmde 

consistorieruimte, te bereiken vanuit de noordelijke toegangsdeur in de 

westgevel/Zuiddijkzijde/sluiscomplexzijde. 

 

Hier is een korte introductie over de historie van het Oer-IJ, de eerste bedijking en de eerste 

‘kapel’/vluchtplaats op de terp oostelijk van de dam in de Zaan. 

 

Vervolgens is er een wandeling buiten om het gebouw voor een architectonische impressie 

van de huidige situatie en de sporen van de bouwhistorie. De Oostzijderkerk heeft een bijna 

heuse ‘campanile’ geïnspireerd op de Sancta Maria del Fiore in Florence. 

Wanneer men hierna weer binnen is worden de dakconstructie, de kerkramen en de 

zerkenvloer bekeken. Uiteraard is er ook aandacht voor het bijzondere orgel, dat dateert van 

1860 en een van de grootste orgels van de Zaanstreek is. 

 

De rondgang is gratis, inclusief een kopje koffie of thee in de consistorieruimte. 

Een vrijwillige bijdrage voor het behoud van de kerk, die u kunt deponeren in de originele 

OZK-collectebus,  is natuurlijk zeer welkom. 

 

In de wintermaanden ligt de temperatuur in de kerk rond de 10 graden Celsius.  

Het is dus aan te bevelen om een warme jas aan te doen. 

Omdat de consistorieruimte niet zo groot is kan de groep per rondleiding uit maximaal  

10 personen bestaan. 

U kunt zich opgeven bij mevrouw A. Brans, ’s avonds na 19.00 uur. Telefoon: 6352846. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNSTVERKENNING met geert van Boxtel. 
 
 
DIVERSE ONDERWERPEN van kunst en architectuur, voor de Seniorenvereniging Zaanstreek.  
Acht bijeenkomsten met dia lezingen in wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam, 

door Geert van Boxtel. Op maandagen 27 januari, 3, 10 en 24 februari; 2, 9, 16 en 23 maart 2020; 
van 13.45 tot 15.45 uur. Kosten € 50 voor leden Voor niet leden € 55 inclusief inleidingen over de 
te behandelen thema’s op papier of digitaal. Omdat de meeste onderwerpen meer tijd nemen dan 
een bijeenkomst kan het laatste mogelijk naar een volgend seizoen verplaatst worden. 
 

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. 

. De villacultuur van de Italiaanse renaissance en maniërisme bracht toonaangevende landhuis- 
en tuinarchitectuur voort. Rafaël en Palladio probeerden naar hun inzichten antieke villa’s te 
reconstrueren; de maniëristen Romano, Vignola en Ligorio ontwierpen ware kunstparken. 
. De tijd in de kunst, diverse interpretaties uit onze kunstgeschiedenis. Als personificatie of 

symbool, in cyclus of meervoudig gezichtspunt, als beweging of proces; kunnen deze weergaven 

gelden als karakteristieken van het denken in een periode? 

. Berlage’s architectuur was in ons land toonaangevend bij de overgang van het historisme naar 

modern. Romaans en renaissance combinerend kwam hij tot bouwmassa’s waarin het ornament was 
opgenomen. Zijn stedebouw was vormend voor de Amsterdamse School. 
. De kunst van Gustav Klimt, karakteristiek voor de Wiener Secession, toont vooral vrouwelijke 

figuren, vaak erotisch weergegeven. Zijn symbolistische en decoratieve gouden stijl werd 

voorafgegaan door academisch idealiserend werk, en afgesloten met bloemrijke expressies. 

 
Informatie over de inhoud bij Geert, ervaring@telfort.nl of 06 24223192. Voor inschrijving op deze 
serie van begin 2020, de hieronder gevraagde informatie inleveren bij Tonny Froom, 075 6147035 
of tonnyhuiskens@ziggo.nl  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DIVERSE ONDERWERPEN, kunst en architectuur; 27 januari – 23 maart 2020. 
 
Naam deelnemer:    ...............   
 
Adres:     ............... 
 
Woonplaats en postcode:     ............... 
 
Telefoon:         ............... 
 
Emailadres:     ...............   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op veler verzoek gaan wij nogmaals met de bus naar Boskoop dit keer voor de 
voorjaars mode en wel op 19 maart 
Onze gastvrouw is Vera van de 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 uur  en 10.30 uur 

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

banketbakker.  

3. Van 10.30 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; 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.  

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 € 22,50 bedragen en 

voor niet-leden € 25.00.  

Het vertrek is om 9.15 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 Vera v/d Berg tel. 06 17389984  
Of per mail: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl   
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. 
 
PS: de prijs van deze dag is hoger dan de vorige twee keren. 
Dit omdat Klooster ter introductie toen de kosten voor de dag van 
€ 5.00 niet in rekening bracht. Nu is dat wel het geval. 
 
  



 

 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



        

 

 

 

 

 

Op dit moment hebben wij bijna 900 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 2020 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”. 

 
LID  PARTNERLID (op het zelfde adres) 

 

Naam + voorl. __________________v  ______________________m  

  

Geb. datum ____________________  ______________________ 
 

Adres _________________________  ______________________ 

 

POSTCODE      POSTCODE 

 

Tel. nr. ________________________ 
 

Mobiel _________________________     ______________________ 

  

E-mailadres _____________________  ______________________ 

 

Datum _________________________  
 

Handtekening ____________________    _______________________ 

Aangemeld door: 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                

    

 

 

Mevr. B. Wever Dhr.  N van Dijk 

Mevr. M. van Beeren Dhr.  A F A Reuser 

Dhr.   J. Geilswijk Mevr.J A Steding-Dolleman 

Mevr. T. Geilswijk Mevr. R Zoomer 

Dhr.   A. Rhijnsburger Mevr. N H Dijk v/d Veld 

Dhr.   B. Kriek Mevr. H. Kriek Prins 

. 

  
     Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van maart 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. 

 

 

 

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.      

______________________________________________________________ 

 
                                 
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. 
  



 

     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          
                                                         

*APK keuring                                                                                                                                                                                   
*Altijd prijsopgave vooraf                                                                                                                                                    
*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.                                                                          
   075-6164444                                                                                                                                                                       
www.autobedrijfoptimaal.nl-info@autobedrijfoptimaal.nl                                                   

 



 
 

Advertentie 

De Bovenkruier 
Cultureel Activiteitencentrum Zaandam  
 

Drielse Wetering 49 

1509 KP Zaandam 

 info@debovenkruier.nl 

www.debovenkruier.nl en volg onze facebook pagina 

075-6154553 

 

Nieuws van buurtcentrum de Bovenkruier 
Kijk op onze website www.debovenkruier.nl of volg ons op Facebook voor de laatste 

informatie over onze activiteiten! 
 

OOK IN 2020 BENT U WELKOM IN DE BOVENKRUIER! 

Bijvoorbeeld 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 en elke 2e vrijdag van de maand vanaf 14.00 uur, is er Bingo. Meedoen kost € 3,00 per 

bordje, u kunt dan 4 rondes spelen.  

 

Wilt u liever CREATIEF bezig zijn? Kom dan naar het Handwerkcafé in De Bovenkruier. Elke eerste 

én derde dinsdagmiddag van de maand is er een Handwerkcafé van 13.30 tot 15.30 uur. Voor het 

Handwerkcafé hoeft u zich niet van tevoren op te geven. Deelname is gratis, u betaalt alleen de koffie of 

thee die u afneemt aan de bar. 

 

Cursus Engels 
Op maandagmiddag 13 januari start er een nieuwe serie lessen van de cursus Engels onder leiding 

van Ingrid van Deudekom. De groep licht-gevorderden is voor mensen die graag Engels willen 

leren, of onzeker zijn om het te gebruiken. De groep gevorderden is voor mensen die al Engels 

spreken en het willen opfrissen en/of verbeteren. De cursus bestaat uit 12 lessen, de kosten zijn €125 

plus € 25 voor het lesboek. Voor meer informatie en om te vragen of de cursus voor u geschikt is 

kunt u contact op nemen met Ingrid van Deudekom, telefoonnummer 075-6123337 of 

icvandeudekom@hetnet.nl.  

 

Bovenkruier Oldies 

Op vrijdagmiddag 24 januari staat er weer een Bovenkruier Oldies op het programma. De band Blackmail 

speelt nummers die herinneringen oproepen aan de jaren 60 en 70. Kijk voor meer informatie op onze 

facebookpagina of bel met 075-6154553. 

 

Elke maand maken we een activiteitenoverzicht. Wilt u dit overzicht digitaal ontvangen, abonneer u dan 

op onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@debovenkruier.nl met de melding: “ik ontvang 

graag de nieuwsbrief”. 

 

In de Bovenkruier kunt u Avondeten, Lunchen, Klaverjassen, Biljarten, Sjoelen, Handwerken, Creatief 

zijn, een Boek uitzoeken, Koffie drinken, een Praatje maken, naar Muziek luisteren, andere mensen 

Onoeten, Engels leren, 3D snijden, Zingen met Margriet Eshuijs, Gymen en als u een goed idee heeft 

voor een nieuwe activiteit, dan kijken we of we dat kunnen realiseren! 

  

 



 

 
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          Januari  2020  

Vrijdag 03 januari      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Maandag 06 januari      14.30 uur          Zangmiddag met de accordeonisten en drummer (€ 1,50) 
         (speciale Nieuwjaarsinloop Muziekmiddag)  
Dinsdag 07 januari     13.45 – 15.30 uur    Visverkoop  door Robin M. (elke dinsdag!!) 
Donderdag 09 januari                     14.30 uur           Muziek van Duo de Speelmannen (€ 1,50)  
Vrijdag 10 januari      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50)  
Maandag 13 januari      15.00 uur          Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTQI+-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden  te Grand Café  
Vrijdag  17 januari      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Donderdag 23 januari           10.00 - 12.00 uur    Hal-Uitverkoop Kleding vd Kloostermode            

    14.30 uur          Kienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten).  
         Verschillende rondes, mooie prijsjes! Komt u ook?  
         U bent welkom. 
Vrijdag 24 januari                   14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Zondag 26 januari      14.30 uur    Optreden Carona Accordeonorkest, entree € 3,50.     
Donderdag 30 januari                 17.00 uur            Eetcafé  € …… ?? Informatie en Opgave t/m 24 januari 
           bij het Middelpunt (voormalige Receptie).  
Vrijdag 31 januari     14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
 
Februari  2020  
Maandag 03 februari                      14.30 uur    Zangmiddag met de accordeonisten (€ 1,50) 
Dinsdag 04 februari     13.45 – 15.30 uur    Visverkoop  door Robin M. (elke dinsdag!!) 
Vrijdag 07 februari      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) onder voorbehoud! 
            15.00 uur    Halverkoop Plantjes in het Middelpunt  
Maandag 10 februari      15.00 uur          Regenboogsalon , Inloop middag voor LHBTQI+-ers en  
                   - 17.30 uur    Belangstellenden  te Grand Café  
Dinsdag 11 februari           10.00 - 12.00 uur    Halverkoop van Tierolf truien 
Woensdag 12 februari                     19.30 uur         Avond kienen (€ 5,=,Opgave vooraf!!  incl koffie/  
                                                                                        thee en verschillende rondes)  mooie prijsjes, te  
                                                                                        restaurant 
Donderdag 13 februari                    14.30 uur          Muziek van Duo de Speelmannen (€ 1,50) 
Vrijdag 14 februari         14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Donderdag 20 februari                   14.30 uur           Kienen (€ 4,50 voor belangstellenden van buiten) 
Vrijdag 21 februari      14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) onder voorbehoud! 
Donderdag 27 februari       17.00 uur           Eetcafé  € ……??  Informatie en Opgave bij het 
                        Middelpunt (voormalige Receptie). en Opgave t/m 
         21 februari    
Vrijdag 28 februari     14.30 uur    Kegelen  (€ 1,50) 
Ergens in februari is er ook een optreden of een lezing op een zondag. Informatie t.z.t. bij de gastvrouwen 
van het Middelpunt.        
     

Vaste weekactiviteiten:            
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/Marijke van Viegen vh Middelpunt:       receptieerasmushuis@evean.nl       
(verder zie boven)  



 

 
 

 
 

STIJLDANSEN 
Iedere  dinsdagmiddag. Kosten: Euro 2,50 per persoon per keer.  
Gevorderd: 13.00 u. Meer gevorderd: 14.00 u. Beginners: 15.00 u. 
 

SPAANS VOOR BEGINNERS 
Start: donderdag 16 januari van 15.00-16.30 uur. Kosten: Euro 80,00, inclusief 
lesmateriaal voor 11 wekelijkse lessen. 
 

MEER PRET MET TABLET EN IPAD – speciaal voor senioren 
iPad:    Dinsdag 28 januari en 4 februari         13.00 - 15.00 uur 
Tablet: Donderdag 30 januari en 6 februari   09.30 - 11.30 uur 
Kosten: Euro 16 voor twee lessen. 
 
GRATIS ADVIES: JURIDISCH INLOOP SPREEKUUR ADVOCATENKANTOOR 
Woensdag  08-01, 22-01, 05/02 en 19-02 van 09.30 – 11.30 uur. 
 

YOGA – GRATIS PROEFLES 
Iedere woensdagavond van 19.30-20.30 uur. Kosten Euro 28,00 per maand.  
 

KLEDING MAKEN (ochtend) EN HANDWERKHOBBYCLUB (middag) 
Maandagochtend van 09.30.-11.30 uur. Kosten: Euro 24,00 per maand. Op de                
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) 
 

BUURTMAALTIJD - lekker, gezellig en niet duur 
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 - BINGO  - BINGO 
Woensdag 8 januari en woensdag 5 februari om 14.00 uur. Zaal open om 
13.30 uur. Kosten Euro 3,00, inclusief kopje thee/koffie en hapjes 

HOLLANDSE AVOND – SPECIAAL OOK VOOR SENIOREN 
ZATERDAG 1 FEBRUARI: 19.30 – 23.30 UUR. KOSTEN: 6,00, INCL. 
KOFFIE/THEE. DIVERSE ARTIESTEN. HOLLANDS REPERTOIRE.  
GEZELLIG UITGAAN IN VEILIGE OMGEVING. ROLSTOEL VRIENDELIJK. 
 

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 momenteel verbouwingen uitgevoerd waardoor er slechts op zeer 
kleine schaal activiteiten kunnen plaatsvinden. Helaas!  
U bent natuurlijk van harte welkom om deel te nemen aan onze activiteiten die wel 
kunnen doorgaan. .  Gezelligheid staat voorop! 

 
JANUARI en   FEBRUARI      (onder voorbehoud dus) 

 

Zo. 05-01-20 09.30u   Kerkdienst  PGZ  (= elke zondag)             Restaurant 
Di.  07-11-20 14.00u   Creatief knutselen    (= elke dinsdag)             Restaurant 
Di.  07-11-20 14.30u   Spelletjes      (= elke dinsdag)             Restaurant 
Wo. 08-01-20 10.00u   Gezond Natuur Wandelen =elke woensdag; verz. Mennistenerf 
Do. 09-01-20 14.30u   Spelletjes + sjoelen     (= elke dinsdag)             Restaurant 
Za. 11-01-20 13.30u   Klaverjassen SVZ (= elke zaterdag)                     Mennistenerf 

Wo. 15-01-20 14.30u   Extra Kerkdienst                Restaurant 
Wo. 12-02-20 14.30u   Extra Kerkdienst                Restaurant 
 
De vrijdagse Bingo’s van de SVZ zullen waarschijnlijk ook in het Mennistenef zijn. 

 

Voor verdere activiteiten wordt u op de hoogte gehouden middels de borden bij en in de 

liften van ons huis.  

 

 

 

 

 

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  Januari-februari 2020 

dag datum activiteit 
 

tijd locatie 

Maandag  
 

Elke maandag Spelmiddag 
Niet op 13-1 
Kunstclub elke oneven week 
Bibliotheek elke even week 

14.00 
 
14.30 
13.30 

Arend Dik zaal 
 
Menno S. Zaal 
Molenwiek 

Dinsdag  
21/1 
25/2 
 

Elke dinsdag handwerken 
Marion mode uitverkoop 
Carnaval met optreden René 
Eshuijs 

09.00-11.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 
Arend Dik zaal 

Woensdag 8/1 
8/1 
15/1 
22/1 
29/1 
12/2 
19/2 
26/2 

Spelmiddag 
Eten bij de buren 
Kienen 
Filmmiddag: Noote Book 
Samen zingen 
Spelmiddag 
Kienen 
Samen zingen 

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

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

Donderdag  
 

Elke donderdag Rek en strekclub 09.15-10.00 Arend Dik zaal 

Vrijdag     

Zaterdag 11/1 
25/1 
25/1 
29/2 

Verkoop bloemen en planten 
Klaverjasclub “`t Klavererf € 2,50 
Verkoop bloemen en planten 
Klaverjasclub “`t Klavererf € 2,50 

09.30-11.30 
19.30 
09.30-11.30 
19.30 

Hal  
Arend Dik zaal 
Hal 
Arend Dik zaal 

Zondag 5/1 
12/1 
12/1 
19/1 
26/1 
26/1 
2/2 
9/2 
9/2 
16/2 
23/2 
23/2 

Optreden: Paul Meijaard 
Kerkdienst olv ds. Aalders 
Optreden: Allerhande koor  
Optreden: Egerlander Kapel 
Kerkdienst olv ds. W. Roobol 
Optreden: De Waterlanders 
Optreden: Concertino 
Kerkdienst olv ds.  
Optreden: Carola en Friends 
Optreden: De zaanse parelvissers  
Kerkdienst: 
Optreden: Tom Schotten 

14.30 
10.15 
14.30 
14.30 
10.15 
14.30 
14.30 
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 

11 februari 
10 maart 
14 april 

Stamppottentocht 
Orchideenhoeve 

€ 30,00 
€  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

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

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

Andre Breukels 
Operationeel Manager 
Andre@taxiXL4all.nl 
  

 

 

 

 



 

 

RIT:  

 

UW 

NAAM: 

............................... 

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

 

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

 

Wat is uw klacht: 

 Het vervoer was:    te vroeg ……                       minuten 

  

           te laat………..                       minuten 

 Was de chauffeur behulpzaam?     Ja / Nee 

 Anders: 

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

Uw klacht kunt u sturen naar: 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). 
 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            oplossing vorige keer                                             Nieuwe puzzel   
 

 

Seniorenvereniging Zaanstreek 
KLACHTENFORMULIER 

AOV – VERVOER 

REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND 

 


