
          

 

        SENIORENVERENIGING ZAANSTREEK 

 

 

 

 

               

 

    

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                

 

 

            INFORMATIE EN ACTIVITEITEN 

JULI EN AUGUSTUS 2020 

                  8e JAARGANG NUMMER 4 



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

Seniorenvereniging Zaanstreek. 
E-mail secretariaat:             senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

Onze website:                      www.seniorenverenigingzaanstreek 

                                             www.senzaan.nl 

 

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

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

Ledenadministrateur     

Secretaris         VACANT 

Lid                        VACANT 
Lid ad.i              Mw  F Prins  Justpier  34   1506 BZ 6179227 

Lid       Mw. A. Brans IJdoorn 185   1503 HH 6352846 

 

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

 
Ledenadministratie a.i.: Dhr. F. den Boer  Hoogaarslaan 27 1503 WD  06-50485991 
                                    E-mail:seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com 
 

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

 

Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van september 2020  

Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie. 

 

Redactie: Agnes Brans en  Frans den Boer : senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

 
Mw. E. Diel             Coördinator LIEF EN LEED                                                          6167993  

 

 

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

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

Mw. N. van Eldert                                                                                             6120196 

Dhr. C. Oostdijk                                                                                                         06-81302955     
Dhr. W. Timmerman                                                                                          6173408 

Dhr. J. Slot                                                                                                 06-42279562  
                              

 

 

  



 

 

 

VOORWOORD 

 

Beste leden, 

Ook deze keer ontvangt u nog geen Kompas zoals u dat van ons gewend bent. We zijn als 
bestuur ondertussen wel bezig met het bedenken en organiseren van activiteiten. We hopen 
dan ook dat we spoedig weer wat meer kunnen doen met en voor onze leden. Er is al wat 
nieuws te melden. 
 
Op 24 juli is er voor de liefhebbers een zomerbingo in de Vuister (meer informatie in het 
Kompas). Op 6 augustus is er een korte jaarvergadering, die heeft u nog van ons te goed.  
Op het programma in het najaar staat voorlopig een bezoek aan “Kloostermode” gepland. 
Ook de kunstgeschiedenis gaat dan weer van start.  
 
Over een vakantiereis voor volgend jaar wordt nagedacht. 
 
De activiteiten vinden vanzelfsprekend op een veilige manier plaats. Natuurlijk is alles onder 
voorbehoud van de mogelijkheden die dan gelden. Volg ons op de website voor actuele 

mededelingen: www.senzaan.nl.   
 
Het allerbeste en gezondheid voor al onze leden. 
 
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 ver-
schijnt 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  

 

 



 

 

     SvZ     ledenvergadering DONDERDAG 6 augustus 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek nodigt u uit voor de 

Ledenvergadering op donderdag 6 augustus 2020 om 14.00 

In De Vuister Molenwerf 44 1541 Koog aan de Zaan. 

Voor deze vergadering moet u zich aanmelden. 

Dit kunt u doen bij Frans den Boer, tel 0650485991 

of mailen naar: seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com 

Bij binnenkomst zijn de benodigde stukken voor deze vergadering beschikbaar. 

Van tevoren kunt u het één en ander lezen op onze website.  

Daar zal Agnes voor zorgen. 

Wij hopen u op deze ledenvergadering te verwelkomen 

 

 

Aktiviteiten Seniorenvereniging Zaanstreek. 
juli augustus 2020 

 

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 

_______________________________________________________________________ 

 

Agenda juli augustus 2020 

Juli 
 
03 Bestuur 

 
Onderruimte IJdoorn 

 
09.30 uur 

24 zomerbingo De Vuister 
Van te voren aanmelden 

13.30 uur 

   
   
Augustus 
 
07 Bestuur 

 
??? 

 
09.30 uur 

06 jaarvergadering De Vuister  
Van te voren aanmelden 
 
 

14.00 uur 
 
 

 

 

Bericht voor onze vrijwilligers 

Voor onze vrijwilligers om in uw agenda te zetten. 

Op 10 september a.s. hebben wij een vrijwilligers dag gepland. 

Wat we dan voor u bedacht hebben is nog een verrassing. 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
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 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SVZ ZOMERBINGO OP VRIJDAGMIDDAG 24 JULI IN DE VUISTER. 
 
Heel langzaam aan kan er weer wat meer gebeuren. 
Op 24 juli a.s organiseren we voor u een zomerbingo in DE VUISTER. 
Ineke en Wil kijken er naar uit om u weer te verwelkomen. 
 
In de Vuister wordt gezorgd voor de juiste afstand tussen de tafels en deelnemers. 
Het aantal deelnemers is daarom beperkt. 
daarom moet u zich van te voren opgeven als u de zomerbingo wil bijwonen. 
 
Opgeven kan bij Ineke van Wijngaarden telefoon:075-6156530  
                      en Frans den Boer         telefoon:0650485991 
Of via mail:seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com 
 
Er wordt in verband met de corona voorschriften niet met bordjes gespeeld. 
Maar met losse BINGO blaadjes. 
Het is handig als u zelf een pen of potlood meeneemt 
 
Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze middag  € 2,00. Niet-leden betalen € 3,00.  
U kunt dan 4 rondes 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? 
 
_______________________________________________________________________ 

KLAVERJASCLUB SvZ IN SAENDEN 

 

Dag allemaal wat missen we het klaverjassen he, van de week nog contact gehad met 

Saenden en er is nog niets bekend wanneer we weer kunnen klaverjassen.  

Dus we zullen jammer genoeg gewoon moeten afwachten. 

Zo gauw we iets definitiefs hebben hoort u weer van ons 

Het klaverjasteam SvZ in Saenden wenst u een mooie zomer 
 

 



 

 

       

     Informatie  
 
Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van september 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 
  

 



 

 
Thuis digitaal les op de Basisschool  
Verslag van een leerkracht 
 
In de korte tijd dat besloten werd dat de scholen dicht gingen, moesten de basis- en middelbare scholen 
halsoverkop, en zonder noemenswaardige ervaring, het thuisonderwijs opzetten. Donderdag 12 maart 
werd nog besloten dat de scholen open zouden blijven; zondag 15 maart kwam het besluit dat ze toch 
dicht moesten. Een hele uitdaging om alles op poten te zetten! 
 
De Nederlandse scholen hebben ook allemaal verschillende manieren uitgevoerd om dit ingevuld te 
krijgen. De ene school werkte al met veel digitale middelen, zoals bij rekenen (bijvoorbeeld met de 
methode "Snappet"), de andere (meeste) scholen hadden gewoon boeken hiervoor. Maar voor alle 
vakken was het lastig om het op poten te zetten en te bepalen hoe we het lesrooster konden inpassen. 
In het begin hebben wij veel werk via de mail naar de kinderen opgestuurd. Dat was heel onhandig, want 
de kinderen moesten dan hun gemaakte werk weer terugsturen via de mail. Vaak ging dat niet gelijk 
goed of was het teveel werk. Dit werk was bovendien oefen- en herhalingswerk, want het was toen 
onmogelijk om instructie te geven. Ook gaven veel scholen boeken, schriften en opdrachten mee, die ze 
op lieten halen door de kinderen, in groepjes. Inlopen op alfabetische volgorde op achternaam, met 10 
minuten tussen elke leerling.  
  
Ondertussen werd er door de schoolbesturen online lessen- en 
communicatie-sites geïnstalleerd, zoals vooral de applicatie TEAMS. 
Hiermee kun je communiceren, en lesmateriaal uploaden en opdrachten 
geven, en de kinderen kunnen dit weer insturen. Alle kinderen en 
leerkrachten kregen een inlog. Dit was in het begin nog lastig, maar 
gaandeweg leerden de docenten en de kinderen hiermee omgaan. Je 
kon dan ook instructie geven (wel lastig nog, via het beeldscherm). Ook werk insturen was een 
rompslomp, veel foto's maken van bladzijden uit boeken, enzovoort. Ook de kinderen moesten weer van 
hun werk foto's maken, en via Teams opsturen. Ook kon het team met elkaar online vergaderen via deze 
weg.  
 
Het lastigste was, om het overzicht te behouden. Hoe werken kinderen, hebben ze alles goed begrepen, 
hoe voelen ze zich, enzovoort enzovoort. Wat je in de klas in één oogopslag ziet, of kortsluit met een 
praatje en een contactmomentje, moest je nu allemaal missen. Ook kinderen die niet goed meekwamen 
had je nu veel minder goed in het oog. Ook waren er kinderen die hun werk niet of slechts gedeeltelijk 
inleverden.  

 
Bijna elke dag hield ik met mijn leerlingen een "klassenvergadering", 
waarbij de kinderen online gingen op Teams, en we elkaar konden zien en 
met elkaar praten, ik kon mededelingen geven, en de kinderen konden 
vragen stellen, enzovoort.  
 
Wat waren we blij dat de scholen gedeeltelijk weer open mochten. Er werd 
voorspeld dat de kinderen weer door verschillende fases heen moesten 
gaan van "forming, storming, norming, en performing", oftewel wennen aan 

elkaar, regels opnieuw leren, en werken, maar dit ging eigenlijk heel soepel. De kinderen waren alweer 
snel gewend en vonden gauw hun draai weer.  
 
Nicole van de Berg 
leerkracht groep 8 
 

 

 



 

 

 

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  

 



 
 
 

Mijn pen heeft iets te vertellen

 
 
Mijn vader en moeder hebben elkaar leren kennen in de oorlog, mijn moeder (van Joodse 
afkomst) was toen 16 jaar en met haar broer waren ze ondergedoken in Drenthe en mijn vader 
woonde daar. 
Ze kwam terecht in een groot gezin met een groentewinkel en later na de oorlog weer terug 
naar Amsterdam gegaan. 
Mijn vader is meegegaan vanuit Drenthe naar Amsterdam de hele familie ging mee, en ze 
trouwden kregen 2 kinderen een dochter en een zoon. 
Vader werkte op de bank en moeder had diverse baantjes en kwam later ook op de bank 
terecht. Ik kom uit een echt rood gezin; moeder was lid van de Partij van de arbeid en had 
iedere maand met diverse vrouwen een gespreksavond. Ze was ook heel vooruitstrevend; was 
nl. al lid van de NVSH. 
Ze kwamen te wonen op de Ringdijk in Amsterdam het enige huis met 3 trappen ze woonden 
in bij haar moeder. 
Later zijn ze verhuisd naar een flat vlakbij het Ajax stadion en ik heb daar mijn jeugd 
doorgebracht, 
Ik ben in 1965 getrouwd met Johan 3 kinderen gekregen en op diverse plaatsen in Amsterdam 
gewoond en later in Purmerend, ik had toen een eigen koeriersbedrijf. 
Toen dat was gestopt hebben we het huis verkocht en zijn naar Zuid Frankrijk verhuisd daar 
12 jaar met heel veel plezier gewoond, tot Johan  ernstig ziek werd en zijn we terug gegaan 
naar Nederland waar hij ook is overleden. 
Ik woon nu al 15 jaar op de Glanerbeek in het plan Kalf met heel veel plezier,  lekker dicht bij 
de winkels doe wat vrijwilligerswerk voor de SvZ en heb leuke sociale kontakten. 
 
 
Loes Struylaart 
__________________________________________________________________________ 
 

 
OOK IETS TE VERTELLEN 
 
Heeft u een leuk of een mooi verhaal. Dat u graag met anderen wil delen. 
Of heeft u iets te melden wat ook interessant is om door te vertellen aan anderen.  
Stuur dat dan naar de redactie van het “senioren Kompas” 
Wij kunnen het dan daarin plaatsen en zo genieten en leven er meer mensen met u mee. 
 
Sturen naar: 
Redactie Senioren Kompas: Agnes Brans Filius. senzaan@seniorenvereniging.nl  

 



Informatie over CORONA 
Onderstaande informatie is over genomen uit het nieuwsblad FIKS van de senioren vereniging 
Krommenie. 
 
Onderstaand heb ik wat tips en antwoorden op eventuele vragen geschreven. De meest belangrijke tip is: 
was vaak en minimaal 20 seconden uw handen, of dat nu na een wc-bezoek is of voor en na een bezoek 
aan de supermarkt, bouwmarkt, drogist, enz. enz., doe het! Ook is het belangrijk om lichtknopjes en 
deurklinken goed schoon te houden. Eén ding is zeker, de soap CORONAtionstreet op de tv begon in 1960 
en heeft zo’n 9000 afleveringen gehad. Zo lang zal deze coronavirus beslist niet duren. 
 
Kan het nieuwe coronavirus zich ook via de lucht verspreiden? 
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het 
virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker 
iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan 
blijven en zich zo kan verspreiden. 
 
Kan ik ziek worden als ik ergens dingen aanraak of vastpak? 
De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of 
een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het 
aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je 
handen zodra daar gelegenheid voor is. 

De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. 
Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden. 
 
Kun je besmet raken door aangeraakte winkelwagens? 
In sommige supermarkten worden ze na ieder gebruik gedesinfecteerd en in weer andere zaken liggen 
middelen klaar waarmee bezoekers ze zelf kunnen ontsmetten. 
Kun je überhaupt besmet raken met Covid-19 via een winkelwagen of winkelmand?  Het antwoord is ‘ja’, al is 
de kans heel erg klein. Van Covid-19 is niet bekend in hoeverre besmetting via oppervlakten een rol speelt. 
Maar het risico is klein en wordt nog kleiner als je 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Dat is de reden 
waarom supermarkten soms maar een beperkt aantal mensen gelijktijdig binnenlaten. Was ook vóórdat je 
boodschappen gaat doen goed je handen en natuurlijk weer als je thuiskomt. Na het uitpakken van de 
boodschappentas: u weet het antwoord inmiddels vast wel. 
 
Kan ik ziek worden als ik artikelen in de schappen aanraak? 
Het RIVM geeft supermarkten geen adviezen over het wel of niet schoonmaken van attributen in de winkel, 
maar zegt wel: alles helpt. Het is beslist niet nodig om je zorgen te maken als je bijvoorbeeld een plastic fles 
uit het schap haalt. Was niet-verpakte verse producten grondig onder stromend water en laat ze daarna 
drogen. Koop gewoon het fruit dat je wilt hebben, bij vruchten die geschild moeten worden is er al helemaal 
geen probleem, bij los fruit kun je het beter goed afspoelen. Verpakkingen in karton zijn veel schoner dan 
welke deurklink ook. 
Ook kunnen handschoenen uitkomst bieden, maar dan is het wel belangrijk hoe je daarmee omgaat. Doe ze 
op een veilige manier uit en gooi ze meteen na gebruik weg. Maar het belangrijkste blijft om wederom 
regelmatig je handen te wassen. 
Hoe doe je veilig boodschappen bij de supermarkt tijdens de crisis? 
Supermarkten hebben allerlei maatregelen genomen om het boodschappen doen voor de klanten zo veilig 
mogelijk te maken: er zijn schermen bij de kassa, klanten moeten een winkelwagen gebruiken en caissières 
dragen handschoentjes. Maak gebruik van contactloos betalen. 

Tips voor thuis 

Er zijn geen aanwijzingen dat het coronavirus doorgegeven wordt via voeding. De ingrediënten koken of 

bakken doodt het virus. 

 

Eten bestellen 

Omdat je met minder mensen in contact komt, houdt een levering aan huis over het algemeen minder risico 

in dan een bezoek aan de supermarkt. Een mogelijke besmetting kan enkel van de verpakking komen, of van 

de bezorger. De meeste thuisleverdiensten houden hier rekening mee en hebben contactloze leveringen 

ingevoerd. Dat betekent dat de bezorger de bestelling op de grond neerzet, aanbelt en vervolgens enkele 

stappen naar achteren zet. 

Een handtekening zetten voor ontvangst is niet meer nodig. 

Voor de zekerheid kun je met een briefje op de deur duidelijk maken dat je de levering graag contactloos 

ontvangt. 

 
 



 
Eten afhalen 
 

Omdat ze geen klanten meer kunnen ontvangen, zijn veel restaurants met afhaalmaaltijden gestart. 
Restaurantkeukens hanteren doorgaans een strikte hygiëne, dus is de kans om hier besmet te raken 
beperkt. Het risico schuilt vooral in de aanwezigheid van andere klanten. Afstand houden is hier dus weer 
de boodschap. 
Het risico op besmetting via de verpakking kan vermeden worden door de inhoud – met een vork of lepel, 
niet met je handen – in een schoon bord te scheppen en vervolgens de verpakking weg te gooien en je 

handen grondig te wassen. 

Bron: RIVM  Viroloog Marc van Ranst 
 
Wat zijn virussen? 
Virussen zijn kleine ziekmakertjes. Ze zijn kleiner dan bacteriën. Een virus kun je alleen zien met een 
speciale microscoop als je het meer dan 200.000 keer vergroot.  De verspreiding van virussen is niet 
beperkt tot tijd, plaats en persoon. Virusuitbraken kunnen zomaar opduiken, over de hele wereld en elke 
wereldburger kan gevaar lopen. 
 
Hoe werken virussen? 
Om uit te leggen hoe virussen werken kun je als voorbeeld een verkoudheid nemen. Als iemand 
verkouden is dan zit het virus in zijn snot en in zijn spuug. Door hoesten, niezen, praten en lachen kan het 
virus dan verspreid worden naar iemand anders. Het gaat dan bij je neus of mond naar binnen. Het kan 
daarbinnen in een cel binnendringen. Het virus kruipt in de kern van de cel en gaat daar de baas spelen. 
De cel gaat allemaal nieuwe virussen maken tot hij barst. De nieuwe virussen kruipen weer in andere 
cellen en zo begint het weer van voren af aan. Ons lichaam gaat daar natuurlijk wel iets aan doen. Dat 
doen de witte bloedcellen. Die eten het virus op. Als je lichaam aan het vechten is met een virus dan merk 
je dat doordat je koorts krijgt. Eigenlijk is dat dus een goed teken want je lichaam is dan bezig om het 
virus eruit te werken. 
De witte bloedcellen maken ook antistoffen tegen het virus. Een antistof is een oogje dat het virus herkent. 
Als hetzelfde virus dan later nog eens terugkomt zullen ze het meteen aanvallen en word je niet weer ziek. 
De eerste keer dat je een nieuw virus krijgt word je wel ziek omdat de witte bloedcellen het virus nog niet 
kennen. 
 
Virussen en bacteriën 
Een virus is eigenlijk genetisch materiaal, dat is bedekt met een dun laagje proteïnen. Op zichzelf kan een 
virus niets. Virussen worden vaak verward met bacteriën, maar bacteriën zijn iets heel anders. Ten eerste 
zijn bacteriën levend, terwijl virussen dat niet zijn. Een bacterie is een eencellig organisme, dat zichzelf in 
leven kan houden. Het kan zich zelfs vermenigvuldigen door zichzelf in tweeën te splitsen. 
 
Vaccinaties en ons immuunsysteem 
Bij vaccinaties wordt gebruik wordt gemaakt van de slimme werking van ons immuunsysteem. Als je 
gevaccineerd wordt, wordt er een aantal geïnfecteerde deeltjes van een virus in je lichaam ingebracht. Het 
is net voldoende voor je lichaam om de deeltjes te herkennen als een vijandelijk virus, maar niet genoeg 
dat je er daadwerkelijk ziek van wordt. Het immuunsysteem start met het aanmaken van antistoffen tegen 
het virus, waarna deze opgeslagen worden in je adaptieve immuunsysteem. Zo helpt een vaccinatie je 

lichaam om zich te wapenen tegen virussen. 

Hygiëne helpt  
We gaan tegenwoordig te slordig om met onze hygiëne. Vaak verspreidt een virus zich via kleine 
druppeltjes spuug of snot, bijvoorbeeld als je elkaar een hand geeft. 
Het is goed om te weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je ziek wordt. 
Deze tips gelden voor alle virussen waar je griep of verkouden van kan worden.  
 

• Was vaak je handen. 
• Nies aan de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

 

 



        

 

 

 

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,  
Deze kapper zit voorlopig niet in het Pennemes, mensen kunnen terecht op de Peperstraat                                                                                                                                                                                             
Deze kapper gaat verhuizen naar de Westzijde 11 
Bij deze kapsalon 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 06-52710207 en voor de beautysalon: 06-34825305. 
Prijslijst zoals die op de website wordt vermeld 

Vrouwen – knippen 30 min € 23---Waxen – wenkbrauwen 15 min € 7.50---Pony knippen 15 min € 5. 

Voor meer informatie over de prijzen, kunt u bellen naar de kapsalon 06-52710207 
 
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.  
 
Mevrouw van Deursen in Westzaan is gestopt met het keuren voor rijbewijzen. 
Hiervoor kunt u nu terecht bij REGELZORG of EVEAN. 
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. 
 
 

 

 

 

  



 
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     



 

     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                                                   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 



 

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   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Via een mail heb ik begrepen dat er in de vorige puzzel een fout zat. 
Excuus daarvoor. 
Echter ik maak de puzzels niet zelf. Zoals u ziet komen ze bij Feenstra vandaan.  
          
         

Seniorenvereniging Zaanstreek 

KLACHTENFORMULIER 

AOV – VERVOER 

REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND 

 


