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VOORWOORD 

 

Beste leden, 

 

Voor u ligt een heel andere Senioren Kompas dan u van ons gewend bent. 

U zult begrijpen, dat het coronavirus hiervan de oorzaak is. 

Toen hierover meer bekend werd hebben wij de richtlijnen van de Rijksoverheid en 

van het RIVM  

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) moeten volgen. 

Lezingen, bustochten, het klaverjassen en de bingo moesten worden afgezegd. 

De ledenvergadering ging niet door. Bekeken wordt of hiervoor later in het jaar een 

andere datum kan worden gepland. 

Ook heel jammer is, dat de midweekreis naar Vledder niet kan doorgaan, omdat 

hiervoor te weinig aanmeldingen waren. 

Voorlopig is het nog onzeker wanneer de activiteiten weer gestart kunnen worden. 

Hierover zullen, indien nodig, nadere mededelingen volgen op de website van de 

vereniging 

www.senzaan.nl.  Het advies is dan ook om regelmatig hierop te kijken. 

De wens is,  dat wij allen deze onzekere tijd goed doorkomen en gezond mogen 

blijven. 

 

Het Bestuur 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
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. 
  



 

SENIORENKOMPAS / VERZOEK VAN BESTUUR EN REDACTIE 

De vereniging telt rond de 900 leden, die allemaal het Seniorenkompas ontvangen. Het blad 

laten drukken kost veel papier en dus veel geld. Bestuur en redactie hebben overlegd over 

het bieden van een alternatief aan de leden. Dat is hard nodig in deze tijd van letten op de 

centen èn op het milieu. Dat alternatief is er, want veel leden beschikken over een computer. 

Wij zouden graag zien dat meer mensen zich aanmelden voor de ontvangst van het blad per 

e-mail. Om het blad te kunnen lezen moet u op uw computer beschikken over een 

mailprogramma en een programma om Pdf-bestanden te openen (b.v. Adobe). 

 

Helpt u als het kan alstublieft mee aan deze kostenbesparing en 

een beter milieu! 

 

 

Natuurlijk laten wij u de keus. Hebt u geen computer, of hebt u sterk de voorkeur voor een 

papieren exemplaar, dan kunt u het blad gewoon in uw brievenbus blijven ontvangen. U 

hoeft dan niets te doen. 

Degenen die het blad per e-mail willen ontvangen kunnen dit via een mailtje kenbaar maken 

aan de Ledenadministratie:  

seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com 

Wij hebben nog een vraag. Hebt u kennissen of familieleden met een bedrijf of een winkel? 

Misschien zouden zij wel een advertentie in het Seniorenkompas willen plaatsen. De 

vereniging zou daar heel blij mee zijn. Vraag s.v.p. eens rond en laat het ons weten. Dat kan 

ook via een mailtje aan bovenstaand mailadres. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Bestuur en redactie van het Seniorenkompas 

__________________________________________________________________________ 

 

 

''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 900 leden omzien naar elkaar 
 
Graag uw informatie naar: Erica Diel- van Bronckhorst coördinator Lief  en Leed                            
tel. Nr. 075-6167993  

 

 

 



   

 
 
 

 
 
 
 
Hoe informatie en voorlichting zoeken op 
de website van de senioren vereniging 
zaanstreek 
www.senzaan.nl 
 
 

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

 
Mailadres: 

Via het kompas en onze website houden we u op de hoogte, van de activiteiten die wij 
organiseren en die er in Zaanstad voor u interessant kunnen zijn. 
Echter, soms vindt er iets plaatst wat te laat was, of wat nog niet bekend was om in Het 
KOMPAS op te nemen.  
Als uw email adres bij ons bekend is. Kunnen we in zo’n geval, u informeren door middel van 
het sturen van een mail bericht. 
 
Daarom als u een mail adres heeft en het nog niet bij ons bekend is. 
Stuur ons dan een mail zodat uw mailadres is bij ons bekend is. 
Ons mailadres is senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 
 
Agnes Brans 
 

 

   



 

 

 

                

    
 
 

 

 

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

______________________________________________________________ 
 
STICHTING VRIJWILLIGERS VERVOER ZAANSTREEK. 
 
Vrijwilligersvervoer is een taxi die rijdt voor u alleen, dus niet omrijden om nog andere mensen op te 
halen. 
Onze doelstelling is om mensen die niet van het reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken, 
vervoer op maat te bieden. We vervoeren bijvoorbeeld mensen die lichamelijke of geestelijke 
beperkingen hebben, maar ook mensen die niet met een bus durven of die “gewoon” eenzaam of 
oud zijn. Vergelijk ons maar met een taxi. Omdat we met vrijwilligers werken, zijn we vaak 
goedkoper. Ook plannen we de ritten niet te dicht op elkaar. We zijn dus altijd op tijd. Want we 
weten dat niemand graag op zijn “busje” wacht. 
 
“Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek is klantvriendelijk vervoer, van deur tot deur én 
rechtstreeks naar uw bestemming. 
Met één van onze (rolstoel-) bussen die speciaal voor dit vervoer zijn ingericht. Bel ons (06-
20903565) of mail: buro@zaanstreekvervoer.nl.  
Of kijk op onze website: www.zaanstreekvervoer.nl Wij brengen u!”   
“En als u korter dan ongeveer een uur ergens moet zijn (dokter, winkel, ziekenhuis of crematie) dan 
blijven we op u wachten. Geen angst voor de terugreis en geen dubbele reiskosten”. 
 
Ook bieden wij een gevarieerd aanbod aan van rondritten en bezoekadressen. 
Informeert u bij ons naar de mogelijkheden. 
 
De stichting is op werkdagen van 13.30 uur tot 16.30 uur telefonisch te bereiken onder 
telefoonnummer 06 20 90 35 65. Buiten kantooruren en bij geen gehoor, kan de voice mail 

ingesproken worden, waarna de klant wordt teruggebeld. Ook kunt u uw verzoeken via de mail 
sturen. Het e-mailadres van de stichting is buro@zaanstreekvervoer.nl 
 

Mevr. C J de Dunnen Mevr. M Verkuijlen 

Mevr. A A Verschoor Mevr. M Bos 

 



       

 

 

 

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 

 

 

 

   

SVZ CADEAUBON  

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

  

 

 



 
 

 

 

 
 

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 € 35,00  

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 € 6,75. Maandagtarief is € 7,75; Rosmolenfilm met pas alleen op 
zondagmiddag 1X per maand € 6,25. 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 € 8.00 + 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. 
 

 

 

 

 

 
 
  

 



 

     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                                                   

 



 

 
SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTE ZAANSTAD 
Sinds 1 januari 2014 wordt de hulp- en dienstverlening in de gemeente Zaanstad vanuit 
Sociale Wijkteams aangeboden. Een Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning op het gebied 
van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Op de website van de 
gemeente Zaanstad kunt u alle wijkteams vinden: www.swtzaanstad.nl 
Op deze pagina vindt u informatie over de wijkteams en kunt u zien welke postcodes bij welk 
wijkteam horen. 
 
Overzicht Sociale Wijkteams naar postcode: 

Sociaal Wijkteam Wormerveer  Postcodes: 1521 en 1525. Bereikbaarheid: 
Buurtcentrum de Lorzie Marktplein 3, 1521 HS in Wormerveer tel. 088 200 11 17 
e-mail: team2@swtzaanstad.nl  

 
Sociaal Wijkteam Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk 
Postcodes: 1507, 1541 MA t/m 1541 ZZ, 1544 KA t/m 1544 NS, 1544 VA t/m 1544 ZZ 

(+Wezelstraat 2 t/m 22) 
Bereikbaarheid: De Vuister Molenwerf 44d, 1541 WR Koog a/d Zaan, tel. 075 727 10 51  

e-mail: team6@swtzaanstad.nl  

 

Sociaal Wijkteam Zaandam West en Oude Haven 
Postcodes: 1506 CA t/m 1506 CK,1506 AA t/m 1506 BZ, 1506 EW, 1506 MR t/m 1506 

MX, 1506 NA t/m 1505 SZ, 1506 MC, 1506 MD, 1507 BD, 1507 BR 

Bereikbaarheid: Zorgcentrum Saenden Nova Zembla 2, 1506 VD  Zaandam,                 

tel. 088 200 11 16  e-mail: team8@swtzaanstad.nl 
 

Sociaal Wijkteam Assendelft en Westzaan  

Postcodes: 1566, 1567 (Saendelft West) en 1551 (+ Vaartdijk, 
Communicatieweg) Bereikbaarheid: Buurtcentrum A3 Dorpsstraat 386, 1566 BR 

Assendelft  tel. 075 2060019 elke dag vanaf 9.00 uur.                                           
e-mail: team3@swtzaanstad.nl 

 
Sociaal Wijkteam Krommenie 

Postcodes: 1561 en 1562 (+ Vlusch 1 t/m 25 en 26 en verder + Noordervaartdijk 24) 

Bereikbaarheid: Wijksteunpunt de Palmboom Snuiverstraat 63A, 1561 HB          
tel.075 206 00 18  e-mail: team1swt@zaanstad.nl  elke dag van 9.00 – 13.00 uur met 

uitzondering van donderdag dan vanaf 13.00 uur 

 
Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid 

Postcode 1501, 1505 

Bereikbaarheid: Menno Simonzstraat 34A, 1501 RZ Zaandam Tel. 075 3040033 
e-mail: team11swtzaanstad.nl 

 
Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk 

Postcodes: 1502 (Let op: 1502 DZ valt onder Pelders/Hoornseveld) 

Bereikbaarheid: Buurthuis De Kolk, Klamperstraat 1, 1502 VP Zaandam                     

Tel. 075 302 00 30 Mail: team9@swtzaanstad.nl 

 
Sociaal Wijkteam Peldersveld / Hoornseveld 

Postcodes: 1503, 1502 DZ, 1504 AA, 1504 AB, 1504 AJ, 1504 AK 

Bereikbaarheid: Tijstroom Rode Zee 69, 1503 TS Zaandam.              

075-2010006 e-mail: team7swtzaanstad.nl                                     
Buurthuis Kleurrijk ds. M.L. Kingweg 157A.tel. nr. 075 2010006           

e-mail: team7@swtzaanstad.nl  

 
Sociaal Wijkteam Kogerveld en Zaandam Noord 

Postcodes: 1508 (incl Dr. G. Scholtenstraat 1 t/m 5 en 2 t/m 8), 1509, 1508 EZ, (incl. 

Dr. G. Scholtenstraat 7 en hoger en 10 en hoger) 
Bereikbaarheid: De Bovenkruier Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam,  

Buurtburau Hof van Holland 63, 1508 XS Zaandam, Nw. Groenland, Bolksbeek 151, 1509 

ED Zaandam, tel nr.  088 2001072  e-mail: team5@swtzaanstad.nl 
 

Sociaal Wijkteam Oud Koog en Oud Zaandijk  



Postcodes: 1541 AA t/m 1541 LZ, 1544 (Let op: een deel valt onder Rooswijk) 

Bereikbaarheid: Het Brandtweer Breestraat 106, 1541 EK Koog aan de Zaan                

tel. 075 750 23 80 e-mail: team4@swtzaanstad.nl 
 

Sociaal Wijkteam Poelenburg 

Postcodes: 1504 (Let op: een deel valt onder Pelders- en Hoornseveld), 1503 AC t/m 
1503 AJ Bereikbaarheid: De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX Zaandam                 

tel. 075 727 10 50  e-mail: team10@swtzaanstad.nl  

 

 

Stichting Maatschappelijk Dienstverlening Zaanstreek-Waterland, Pieter 
Lieftinckweg 2, 1505 HX Zaandam, tel. nr. 075-2060011. E-mail: info@desmd.nl  
Elke werkdag geopend van 9.00 – 17.00 uur. 

 

Bij spoed rond huiselijk geweld, kindermishandeling of psychische crisis: Veilig 
Thuis via 0800-2000.  
Als uw leven in gevaar is bel 112 !!! 

_____________________________________________________________ 

 

Ondersteuning bij uw gesprek 
Als u op gesprek gaat bij een Sociaal Wijkteam, is het vaak prettig om iemand naar het 

gesprek mee te nemen. Dit kan een vriend of familielid zijn, maar u kunt daarnaast ook 

gratis een getrainde medewerker vragen om u belangeloos te helpen. Zij helpen u met 

informatie en advies en werken onafhankelijk van het Sociaal Wijkteam. 

U kunt kiezen uit een ervaringsdeskundige GGZ, een medewerker van MEE Amstel en 
Zaan of een Vrijwillige Ouderen Adviseur. In voorbereiding op uw gesprek kunt u al 

contact opnemen met een van onderstaande organisaties: 

Ervaringsdeskundigen 

Een ervaringsdeskundige GGZ heeft zelf ervaren hoe moeilijk het kan zijn om problemen 
het hoofd te bieden, hoe om te gaan met instanties en regels. De ervaringsdeskundige 

stelt zijn of haar kennis ter beschikking aan anderen die in dezelfde situatie zitten. Hierbij 

kan het gaan om allerlei situaties rond geestelijke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld 

angsten, verslaving, dakloosheid, etc. Het Team Ervaringsdeskundigen/GGZ (TED) kunt u 
bereiken via tel. 075-681 6199. 

MEE Amstel en Zaan  

De professionele medewerkers van MEE Amstel en Zaan ondersteunen mensen met een 

lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, autisme, een chronische ziekte, 
zintuiglijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij ondersteunen u om zelf 

keuzes te maken, zodat u zelf weer verder kan. U contact met MEE opnemen via tel. 

020-512 7272. 

Vrijwillige ouderen adviseurs 

Een Vrijwillige Ouderen Adviseur is een senior die u informatie of advies geeft over 
problemen of vragen waar u zelf niet uitkomt. Samen met u kan hij of zij kijken wat u 

kunt doen, zodat u de regie houdt over uw eigen leven. De adviseur denkt dus met u 

mee over hoe u zorg en ondersteuning kunt krijgen die bij u past. Bijvoorbeeld bij 

wonen, zorg, vrijwilligerswerk of dagbesteding. U kunt de Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
bereiken via tel. 06-282 33933.  

_____________________________________________________________________ 

 
24-uurskamer geopend in Crematorium en Uitvaartcentrum Zaanstad 
 
ZAANDAM: vanaf februari beschikt Crematorium en Uitvaartcentrum Zaanstad over een 24-
uurskamer met eigen entree. Hier kunnen nabestaanden tot het moment van de uitvaart dag 
en nacht hun overleden dierbare bezoeken zonder afspraak.  
De 24-uurskamer is een huiselijk ingerichte ruimte met een warme uitstraling waar de 
overledene kan verblijven tot het moment dat de uitvaart plaatsvindt. Nabestaanden krijgen 
een eigen sleutel en hebben een eigen entree. Zo hebben zij 24 uur per dag toegang tot de 
ruimte om in alle rust afscheid te kunnen nemen, wanneer zij dat willen. 
Crematorium en Uitvaartcentrum Zaanstad biedt alles voor een goed afscheid onder één 
dak. Van verzorgingsruimte en rouwkamers tot sfeervolle ruimtes voor de plechtigheid met 
een hapje en drankje na afloop. De uitvaartlocatie maakt onderdeel uit van PC Uitvaart, 
expert op het gebied van uitvaartverzorging in de regio Noordwest-Nederland. 
 
Inf.: 06-20135491  e-mail: saskia.dingemans@pc.nl     

 



 

 

Valpreventie ouderen: zo voorkomt u een valongeluk 

 

Recent onderzoek van VeiligheidNL wijst uit dat in Nederland ongeveer één op de drie 

Nederlandse 65-plussers jaarlijks te maken heeft met een val ongeluk. Om valongelukken zo 

veel mogelijk voor te zijn, heeft Stannah de uitgebreide Valpreventiegids samengesteld met 

informatie en tips. Zo kunt u in huis al veel maatregelen nemen om het valrisico aanzienlijk 

te verminderen. Hier de belangrijkste tips op een rijtje: 

 

Een veilige badkamer 

Om het valrisico in de badkamer te beperken, is het belangrijk dat u ten eerste de kans op 

struikelen en uitglijden verkleint. Dit kan bijvoorbeeld door uw bad te vervangen door een 

inloopdouche zonder hoge instap. Ook een antislipmat, verschillende stevige handgrepen, 

een verhoogd toilet, heldere verlichting en een plek om te zitten tijdens het wassen helpen 

bij het verlagen van het valrisico.  

 

Een veilige trap 

De treden van een ‘valbestendige trap’ verkeren altijd in goede staat en hebben een gladde 

ondergrond. Ook heeft een veilige trap leuningen aan beiden kanten. Deze kunt u altijd 

vasthouden. Tevens is goede verlichting cruciaal. 

 

Wanneer u niet meer goed kunt traplopen en het idee hebt dat hier onveilige situaties 

ontstaan, kunt u er ook voor kiezen om een traplift aan te schaffen. Op deze manier verkleint 

u de kans op vallen aanzienlijk en kunt u toch thuis blijven wonen in uw vertrouwde 

omgeving. Zie de website van uw gemeente voor de mogelijkheden. 

 

Een veilige keuken en woon- en slaapkamer 

Ook in uw andere leefruimtes in uw woning loopt u risico om te vallen. Vermijd daarom altijd 

losse tapijten, snoeren en andere obstakels op uw vloer. Ook verhoogde meubels en goede 

verlichting zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk op een veilige manier thuis kunt blijven 

wonen.  

 

En een valbestendige tuin 

Bij het valbestendig maken van de woning, denkt u vast niet direct aan de tuin. Toch kunt u 

hier ook verschillende maatregelen nemen om een ongeval te voorkomen. Bijvoorbeeld door 

bij het tuinieren uw borders niet breder te maken dan een meter. Dan komt u er altijd bij. Ook 

is het van belang altijd uw tuingerei goed op te ruimen en de looproutes overzichtelijk te 

maken met goede verlichting. 

 

Bron: Stannah  

 

 

 

 

 



 

 

WEBSITE LANGER THUIS WONEN. VERHUIZEN VAAK NIET NODIG 

Zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen, dat willen de meesten van ons. Dat betekent 
soms dat u moet gaan nadenken over maatregelen die u daarvoor moet treffen. 
Onderstaande website is een portal, een site die u de weg wijst naar de juiste instanties, die 
u verder kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.    
                                                                  
Wilt u langer thuis blijven wonen? Neem dan eens een kijkje op de website 
www.langerthuiswonen.zaanstad.nl van de gemeente. Deze website helpt u op weg als u 
vragen heeft over bijvoorbeeld hulp aan huis, geldzaken en vervoer. U vindt 
doorverwijzingen naar de juiste instanties voor 6 thema’s die van belang zijn als u langer 
thuis wilt blijven wonen, wonen (aanpassen of verhuizen), vervoer, hulp aan huis, veiligheid, 
actief blijven en financiën.  
 
Om langer zelfstandig te blijven zijn er nog meer zaken die goed geregeld moeten worden. 
Soms gaat dat om praktische hulp in de huishouding of medische ondersteuning. Maar het 
gaat ook over actief blijven en vervoer hebben. De financiën moeten op orde blijven en 
daarnaast is het belangrijk dat mensen zich veilig kunnen voelen in hun huis. 
 
PAPIEREN GIDS: 

Vanaf het najaar van 2018 kunt u de informatie van de website ook in de vorm van een 
papieren gids krijgen, onder meer op de 50+-beurs. 
 
Zaanstad journaal 8 augustus 2018.- 
___________________________________________________________________ 

7 TIPS OM UW SPIEREN TE TRAINEN EN VOORKOM EEN VALPARTIJ 

Om ouderen weerbaarder te maken voor kleine ongelukjes met grote gevolgen organiseert 
VeiligheidNL jaarlijks de Valpreventieweek. Begin deze maand werd aandacht gevraagd voor 
de gevaren van een valpartij. VeiligheidNL adviseert ouderen dagelijks onderstaande 7 
oefeningen te doen. Ze zijn gemakkelijk in de dagelijkse routine in te bouwen: 
 
1. Op de tenen 

Ga vijf keer achter elkaar op uw tenen staan. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het aankleden of 
sokken aantrekken. 
 
2. Oefen uw balans                                                                                                                  

Ga met de voeten tegen elkaar aanstaan, terwijl u de wasbak vastpakt. Dit kan tijdens het 
tanden poetsen. Laat de wasbak los en blijf 10 seconden staand poetsen. Herhaal tot u klaar 
bent. 
 
3. Strek uw armen                                                                                                               
Strek uw armen eerst vijf keer, in plaats van direct een kop koffie of thee te pakken. 
 
4. Buig uw tenen                                                                                                                                                
Probeer uw tenen vijf keer per dag krachtig te buigen. Een klusje dat makkelijk tijdens een 
telefoongesprek kan. 
 
5. Strek uw benen    
Zit u in een gemakkelijke stoel de krant te lezen? Strek dan uw linkerbeen en houdt dat 10 
seconden vol. Herhaal de oefening met uw rechterbeen. Ook uw buikspieren profiteren 
hiervan. 
6. Koorddansen                                                                                                                       
Loop drie keer een paar meter heen en weer, alsof u een koorddanser bent. Houdt u 
ondertussen vast aan het aanrecht, bijvoorbeeld als de aardappelen opstaan en u toch even 
moet wachten. 
7. Opstaan                                                                                                                                                                
Opstaan uit een gemakkelij  



ONGELUK OP DE FIETS: WIE BETAALT? 
Fietsers hebben een andere status in het verkeer dan auto’s. Zo zijn ze minder snel aansprakelijk 

na een ongeluk. Ook niet als fietsers daar zelf schuldig aan zijn. 

 

WIE IS AANSPRAKELIJK BIJ EEN BOTSING TUSSEN FIETS EN AUTO? 

De wet beschermt voetgangers en fietsers bij een aanrijding met een motor of auto. Als 
ze onder de 14 jaar zijn, is de automobilist aansprakelijk. Dat stoort automobilisten 

weleens als ze rennende of fietsende kinderen zonder te kijken de straat over zien 

schieten. Maar zelfs als jonge fietsers zonder licht of op de verkeerde weghelft 

aangereden worden, zijn ze niet voor eventuele schade aansprakelijk. Zo blijkt uit 

eerdere jurisprudentie. Voor alle kosten draait de verzekering van de automobilist op.  

 
FIETSERS OUDER DAN 14 JAAR ZIJN MAXIMAAL VOOR 50% AANSPRAKELIJK   

Bij fietsers ouder dan 14 jaar wordt wél rekening gehouden met eigen schuld bij een 

ongeval. Maar de aansprakelijkheid gaat nooit verder dan 50%. Dat is redelijk omdat 

een fietser bij een ongeval eerder gewond raakt. Denk maar eens aan de kosten van 

med. hulp, mogelijk de kosten van hulp in de huishouding, verlies van inkomen tot 

(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Daarbij valt de materiële schade aan de fiets en 

auto vaak in het niet. Het betekent ook dat de automobilist altijd de helft van de schade, 
die hij aanricht, zal moeten betalen. Voor sommige automobilisten, die alleen WA-

verzekerd zijn, is dat zuur omdat ze mogelijke schade aan hun eigen auto zelf moeten 

betalen en soms ook een stukje van hun no-claimkorting kwijtraken. 

 

Toch gaan in de politiek inmiddels stemmen op om de aansprakelijkheid volledig te 

leggen bij degene die schuld heeft. Het CDA wil bv. fietsers aansprakelijk stellen voor de 
schade als ze een aanrijding veroorzaken doordat ze op de fiets hun telefoon gebruiken. 

 

KAN EEN AUTOMOBILIST GEEN OVERMACHT AANTONEN? 

In theorie wel, maar in de praktijd is overmacht heel erg moeilijk te bewijzen, maar 

onmogelijk is het niet: een fietser die na de consumptie van 18 flesjes bier en ongeveer 

1 ½ liter wijn een weg onverwacht overstak en werd aangereden, moest 80% van de 
schade betalen, maar zelfs in dit geval was de automobiliste nog voor 20% aansprakelijk 

omdat ze de fietser wel had kunnen zien. Het ongeluk gebeurde nl. rond 12.00 uur ’s 

middags.  

 

ELEKTRISCHE FIETSEN 

Hebben elektrische fietsen dezelfde rechten in het verkeer als gewone fietsen? 

De wet beschouwt elektrische fietsen als gewone fietsen. Ze hoeven geen helm te 
dragen en ze moeten op het fietspad rijden. Ze hebben ook geen verzekeringsplicht. 

Maar bijna iedereen heeft wel een aansprakelijkheidsverzekering, die de schade dekt die 

je bij iemand veroorzaakt. In veruit de meeste gevallen valt onder de dekking ook de 

schade die je op de fiets of e-bike veroorzaakt. Maar het is altijd goed de polis daarop na 

te kijken.   

 
DE HIGH SPEED E-BIKES 

Wanneer deze meer dan 25 km. per uur halen, zijn geen fietsen in de zin van de wet. 

Die vallen onder de regels van de snorfiets. Daarvoor moet je 16 jaar zijn, een 

bromfietsrijbewijs hebben, evenals een aparte verzekering voor de wettelijke 

aansprakelijkheid. 

 

WAAR MOET JE ALS ELECTRISCHE FIETSER OP LETTEN OM EEN ONGELUK TE 
VOORKOMEN? 

Veel ongelukken gebeuren op een helling van een brug of een straat. De fietser is bij een 

onverwachte situatie niet snel genoeg met een voet aan de grond, verliest de  balans en 

valt. Eén moment van afleiding en je rijdt tegen een stoeprand of in de berm. Meest 

voorkomende verwondingen zijn schaafwonden aan armen, benen en gezicht. 

Concentratie is belangrijk. Laat je niet verrassen door paaltjes in het wegdek, die er 
staan.  

 

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

VERKEERSREGELS BIJSPIJKEREN 
 

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

streep? Dit kunt u vinden in de website van de VVN.  

 



 

 TIPS VOOR EEN Wmo-AANVRAAG 

Uit het Interview met Eduard Vermast. 
 
Er is veel veranderd op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
Van ouderen wordt verwacht dat zij steeds meer zelf doen met eventuele hulp van familie, 
vrienden en buren. Als het echt niet meer zelf lukt, kunnen ouderen een Wmo-aanvraag 
indienen. Ouderen zijn nog geneigd om te denken: ik hoor die vervoerskaart of die 
huishoudelijke hulp te krijgen. 
Daar heb ik voor gewerkt, daar heb ik recht op. Maar zo is het niet meer. Je krijgt alleen nog 
iets als je het zelf echt niet redt. Hieronder een aantal belangrijke tips voor ouderen die een 
Wmo- aanvraag willen indienen. 

 
Tip 1: zorg voor een keukentafelgesprek 
Laat u niet afschepen met een gesprek via de telefoon, want dan kunnen mensen zich 
beter voordoen dan ze zijn. Een keukentafelgesprek is veel geschikter om te kijken wat er 
echt aan de hand is. In principe houdt de gemeente Zaanstad altijd gesprekken bij mensen 
thuis, maar in de praktijk vinden er nog steeds telefonische indicaties plaats. Ga daar nooit 

mee akkoord. Zorg dat een medewerker van het Sociale Wijkteam bij u thuis komt, dan kan 
de situatie veel beter bekeken worden. 

 
Tip 2: bereid u voor 
Bereid u goed voor op het gesprek door op te schrijven wat nog wel en wat niet meer lukt. 
Zo weet u zeker dat u tijdens het gesprek geen belangrijke dingen vergeet te vermelden. 
Beschrijf ook hoe u zich de laatste tijd heeft weten te redden en hoe en wat u zelf heeft 
geregeld. Zo wordt de situatie goed in kaart gebracht. 

 
Tip 3: haal er iemand bij 

 
Ga nooit alleen een gesprek aan. Zorg dat er iemand bij is, want 2 weten meer dan één. 
Ouderen kunnen een kennis, een vriend, een familielid of een ouderenadviseur 
inschakelen voor een gesprek. De extra persoon kan aanvullende informatie geven, maar 
ook helpen luisteren. 
Mensen onthouden vaak maar 30% van wat er tegen hen gezegd is. 

 
Tip 4: vraag een verslag 

 
Vraag na het gesprek altijd om een verslag. Zo’n verslag is wettelijk verplicht! Het is 
belangrijk dat er duidelijk op papier staat wat de probleemstelling is en waarom bepaalde 
voorzieningen wel of niet worden toegewezen. Bespreek het verslag vervolgens ook met 
degene die bij het gesprek is geweest. Worden er medische zaken beschreven in het 
verslag, overleg dan met uw huisarts of de praktijkassistent of het klopt. Vervolgens kan 
het verslag met eventuele opmerkingen retour worden gestuurd. 

 
Tip 5: maak bezwaar 

 

Als u het niet eens bent, kunt u bezwaar aantekenen. Het maakt niet altijd wat uit, maar 
probeer het altijd. Af en toe helpt het wel. 
Wij raden u aan om het verslag door een Ouderen Adviseur te laten lezen voordat er 
bezwaar wordt aangetekend.  

  

 

 

 

 



 

 
VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS WIJZEN DE WEG  
 
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt 
ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste 
ouderen willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat ze hulp(middelen), 
aanpassingen in huis of aangepast vervoer nodig hebben. Het aanvragen en organiseren 
van al die hulp en hulpmiddelen is niet eenvoudig. Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan 
daarbij helpen.  
  
Wat is een vrijwillige ouderenadviseur?                                                                            
Een Voa is een vrijwilliger die zelf ook senior is.                                                                     
Voa’s zijn getraind om goed te luisteren en zij wijzen u vervolgens de weg.  
  
Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?                                                                             
Veel hulpvragen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval 
verloopt de aanvraag van hulp(middelen) via de gemeente of het sociaal wijkteam, 
bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp nodig heeft.                                                                  
De gemeente of het sociaal wijkteam proberen in de meeste gevallen via een gesprek met u 
een beeld te vormen.                                                                                                             
Wat kan iemand zelf nog en hoe kunnen vrienden en familie daarbij helpen?  In dit gesprek 
zal ook uw financiële draagkracht ter sprake komen.  Doe dit niet telefonisch maar vraag of 
het gesprek thuis kan plaatsvinden, dit heet een keukentafelgesprek. (hier heeft u recht op) 
Een VOA kan u helpen met de voorbereiding op dit keukentafelgesprek en als u dat wilt 
daarbij aanwezig zijn.  
  
Twee horen meer dan één!                                                                                                     
U voert het gesprek, de Voa luistert en vult aan. Uiteraard alleen met uw toestemming. De 
eindverantwoordelijkheid voor de oplossing ligt niet bij de Voa maar bij de hulpvrager zelf. 
Mocht het gesprek met het sociaal wijkteam plaatsvinden (bijv. over huishoudelijke hulp) dan 
geven zij hun advies door aan de gemeente, de afspraak is dat dit advies bindend is.   
  
Voor vragen kunt u bellen met: zie sociale wijkteams 
 

    
  
VRIJWILLIGERSVERZEKERING ZAANSTAD 
    
De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die onverplicht en onbetaald 
actief is in gemeente Zaanstad of werkt voor een organisatie uit Zaanstad met als doel om 
anderen en/of de samenleving te helpen. Deze verzekering geldt ook voor maatschappelijke 
stagiairs. Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Voor mantelzorgers gelden alleen de 
ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering; de aansprakelijkheidsverzekering 
voor vrijwilligers en de Pluspolis gelden niet voor hen. Brandweerlieden en vrijwillige 
politiemedewerkers vormen een uitzondering, zij zijn niet verzekerd via deze collectieve 
regeling. Aanmelden is niet nodig, deze verzekering is automatisch van toepassing op alle 
Zaanse vrijwilligers.                                                                                                              
Meer lezen:  Bron: Gemeente Zaanstad      
 

 
    
BESPAARTIP 

Soms zijn diensten via internet voordeliger dan via de klantenservice. Bij ING kost het 
aanvragen van een vervangende betaalpas € 7,50 maar wie de kaart bestelt via de website 
van ING krijgt hem binnen 5 dagen gratis in de bus. 
 
UIT DE PLUS MAGAZINE MEI 2017 
  

 



 

 

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 

 


