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Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van november 2020  
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Redactie: Agnes Brans en  Frans den Boer : senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 
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Voorwoord van de voorzitter. 

 

Lieve mensen. De laatste maanden konden we door het corona-virus en de regels daarvoor, 

Bijna of niets voor onze leden organiseren. 

De zomervakantie ligt nu weer achter ons. 

Normaal gaan we dan weer volop aan de gang om van alles voor u te organiseren. 

Echter door de regels in verband met het corona-virus, kan nog niet alles wat normaal op 

ons programma staat, van start gaan. 

Gelukkig kunnen we u melden dat de BINGO in De Vuister in September en de BINGO in de  

Bovenkruier in oktober weer gaat beginnen. 

Wel geldt voor al onze activiteiten dat u zich van te voren op moet geven om daaraan mee te 

kunnen doen. [ in verband met het afstand houden en de regels van het RIVM] 

Ook iets waar u naar uit kunt kijken is dat Frieda Prins voor volgend jaar een binnenlandse 

reis en een buitenlandse reis heeft georganiseerd. 

In dit Kompas en op onze website kunt u daar meer over lezen. 

Ik laat u weten dat ons “kleine” bestuur zijn best doet om zoveel mogelijk voor u te 

organiseren. 

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid toe. 

En hoopt u spoedig te ontmoeten op een van onze activiteiten. 

Henk de Jonge 

_________________________________________________________________________ 

 

 

AGNEDA SEPTEMBER OKTOBER 2020. 

 

SEPTEMBER 

04 Bestuur   IJdoorn    09.30 uur 

04 Bingo  De Vuister    13.30 uur  

10 Vrijwilligers dag Parkeerplaats Vriesgroenstraat  08.30 uur  

28 kunst  Dirk Prins    13.45 uur 

Oktober 

02 Bestuur IJdoorn    09.30 uur 

02 Bingo  De Vuister    13.30 uur 

05 Kunst  Dirk Prins    13.45 uur 

07 Eetclub Irodeon    18.00 uur 

09 Bingo  Bovenkruier    14.00 uur 

19   Kunst  Dirk Prins    13.45 uur 

 
 

 

 



 

Diverse onderwerpen van kunst en architectuur voor de SvZ. 

 

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

Zaandam door Geert van Boxtel, ervaring@telfort.nl of 06 24223192. 

Op maandagen  28 september, 5, 19 en 26 oktober en 2, 9, 16 en 23 november 2020 van 

13.45 tot 15.45 uur. 

Kosten € 55,00 voor leden en € 60,00 voor niet-leden, inclusief inleidingen over de te 

behandelen thema’s op papier of digitaal. 

Diverse onderwerpen: 

 

· De tijd in recente kunst. Diverse 

interpretaties uit onze tijd. Als personificatie of 

symbool, in cyclus of meervoudig gezichtspunt, 

als beweging of proces; kunnen deze 

weergaven gelden als karakteristieken van het 

denken in een periode? 

· In de historie van architectuur van 

moskeeën zijn er 3 typen ontstaan: het oudste 

Kufa-type in de landen rond de Middellandse 

Zee, het Perzische type in het nabije en 

Midden Oosten en het Osmaanse type, dat buiten Turkije voornamelijk in Europa voorkomt. 

· Het is nog steeds een raadsel hoe Johannes Vermeer onder drukke omstandigheden 

intensief en langdurig bezig kon zijn aan een klein oeuvre van overwegend genrestukken 

met ingetogen scenes, uit dure pigmenten gemaakt in unieke kleurstellingen en lichteffecten. 

· De villacultuur van de Italiaanse renaissance en het maniërisme bracht 

toonaangevende landhuis- en tuinarchitectuur voort. Rafael en Palladio probeerden naar hun 

inzichten antieke villa’s te reconstrueren; de maniëristen Romano, Vignola en Ligorio 

ontwierpen ware kunstparken. 

Cartografie en kunst. Het gevoel voor plaats is een essentiële ervaring, die in vele variaties 

werd weergegeven. Interessante mogelijkheden hiervoor vond men in landkaarten, waarin 

vormen inspireerden tot associaties en betekenissen. 

· Morris’ initiatief van de Arts & Crafts bracht de Aestethic Movement of Reform-stijl teweeg, 

een nieuwe burgerlijke stijl, gebaseerd op middeleeuwse folklore in samenhang met kunst 

voor interieurs, architectuur, mode en andere aspecten van levensstijl; het lokte de  

Art Nouveau uit. 

Daar de meeste onderwerpen meer tijd nemen dan een bijeenkomst kan het laatste mogelijk 

(deels)  in het volgende seizoen worden 

gegeven.  

 

LET OP: In verband met het coronavirus is 

afstand verplicht. Daarom ook is er in de zaal 

van Dirk Prins plaats voor 20 deelnemers aan 

deze cursus. 

Het  is dan ook  noodzakelijk, dat u zich van 

tevoren opgeeft. Dit kan óf telefonisch bij 

Tonny Froom-Huiskens  075-6147035 of per 

email tonnyhuiskens@ziggo.nl.  

Voor het begin van de cursus moet het bedrag van deelname overgemaakt zijn op de 

bankrekening van de Seniorenvereniging Zaanstreek NL10 RABO 0180534335 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op veler verzoek gaan wij weer met de bus naar Boskoop dit keer voor de najaar en 
wintermode en wel op 11 november 
Onze gastvrouw is Vera van de Berg 

De firma Klooster werkt  geheel via de regels van de RIVM. 

 DAGPROGRAMMA:                                                                                                                                                                                                  
minimum 35 personen – maximum ca 50 personen. Er mogen ook mannen mee!   Hieronder 
vindt u een uitleg hoe deze geheel verzorgde dag eruit ziet; 

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

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

banketbakker.  

3. Van 10.30 uur tot ca 12.00 uur presenteren wij met meerdere mannequins en 

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

accessoires. 

4.  We houden een prijsvraag; Met een leuk kado voor de winnares. 

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

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

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

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

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

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

wisselen we de groepen om.  

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

       Verder hebben wij altijd leuke aanbiedingen.  

Vander Klooster mode zorgen voor een super gezellige dag voor onze gasten.                                   

Deze dag wordt u wederom voor een klein bedrag aangeboden. De hoogte hiervan is 

afhankelijk van het aantal deelnemers doch zal voor leden maximaal € 22,50 bedragen en 

voor niet-leden € 25.00.  

Het vertrek is om 9.15 uur vanaf Het Mennistenerf  H.Gerhardstraat 77. Thuiskomst is om 

ongeveer 16.30 uur.  

Opgeven bij Vera v/d Berg tel. 06 17389984  
Of per mail: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl   
Er zijn 35 aanmeldingen nodig om de dag door te laten gaan. Bij onvoldoende aanmeldingen 
kan de dag niet doorgaan. Na opgave graag betalen op bankrekening  
nr. NL 10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek. Ook voor het diner. 
 
  

 

 



 
 

VAN DE EETCLUB HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN. 
 
Nadat we door het corona virus de laatste tijd niet samen 
uit eten konden. 
Willen we dit nu toch weer een keer organiseren. 
De restaurants zijn zo ingericht dat, dat veilig kan. 
 

 
Op woensdag 7 oktober 2020 hebben we bedacht om te gaan eten bij restaurant 
IRODEON oostkade 25 1501ND Zaandam we hebben daar een afspraak gemaakt  
voor onze leden. 
Het diner bestaat uit een drie gangen diner.  
De prijs voor dit diner is € 27.50 incl.drankjes naar keuze. [Geen jenever e.d.] 
Aanvang 18.00 uur. Graag even opgeven en betalen  
Erica Diel 6167993 of Rietje Out 6164563 en betalen op de RABO rekening van de SvZ 
nr. NL RABO 0180 534335 
 
Wilt a.u.b. bij uw betaling uw lidnummer van de SVZ vermelden. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

KOFFIECONCERTEN IN DE BULLEKERK 

 

 Helaas werd de serie ruw verstoord door Corona 😷  

 
Maar inmiddels kunnen we, binnen alle regels, weer 
gaan opstarten!!  
Daar ben ik erg blij mee, en ik nodig u er dan ook 
graag hartelijk voor uit  
via 
deze spiksplinternieuwe site: www.koffieconcerten.nl  
 
 
 

Kaarten kunt u bestellen via www.koffieconcerten.nl 
Telefonisch kaarten bestellen is niet meer mogelijk 
 

wo 30 sept 2020  Vrolijke Wandelliederen 

wo 28 okt 2020    Encore! 

wo 25 nov 2020   Snarenspel 

wo 23 dec 2020    Nocturnes van Chopin 

wo 27 jan 2021    Sounds of Nature 

wo 24 febr 2021   Pathétique & Mondschein 

wo 31 mrt 2021    Hongaarse Dansen 

 
 

 

 

 



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  

 

 

 



 
 
 
BINGO IN DE VUISTER 4 september en 2 oktober 2020 AANVANG 13.30 UUR. 

 
In verband met de corona regels en de beschikbare ruimte. 
Moet u zich van te voren opgeven als u mee wil spelen. 
Opgeven kan bij Ineke van Wijngaarden telefoon : 075 6156530 
 
De Seniorenvereniging Zaanstreek gaat 4 september en 2oktober a.s. 
weer bingo spelen in Buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44, 1541 WR 

Koog aan de Zaan (Westerkoog). De Vuister bevindt zich vlakbij het winkelcentrum van 
Westerkoog. 
 
Wilt u meespelen? SvZ-leden betalen voor deze middag per 
bordje € 2,00. Niet-leden betalen € 3,00. U kunt dan 4 rondes 
per bordje spelen. Niet leden zijn ook van harte welkom. 
Ineke en Wil staan te popelen om u te ontvangen, nadat zij 
zich hebben ingespannen om mooie cadeaus te kopen. Bent u 
nieuwsgierig naar deze cadeaus? 
 
Wij zien u graag op 4 september en 2 oktober a.s. vanaf 13.30 
uur in De Vuister. 

____________________________________________________________________ 
 
SVZ BINGO VRIJDAGMIDDAG 9 oktober 2020 IN DE BOVENKRUIER.  
AANVANG 14.00 UUR.    
 
In verband met de corona regels en de beschikbare ruimte. 
Moet u zich van te voren opgeven als u mee wil spelen. 
Opgeven kan bij Ineke van Wijngaarden telefoon : 075 6156530 
                                                                                                                                                                 
We gaan weer beginnen met de bingo in De Bovenkruier en wel op 
9 oktober 2020.  
Wij beginnen hier om 14.00 uur.  
De Bovenkruier is goed bereikbaar. U kunt hier met de bus komen en ook kunt u gratis uw 
auto en fiets parkeren. Lopend kan ook. Wilt u meespelen?                                                            
SvZ-leden betalen voor deze middag per bordje € 2,00. Niet leden betalen € 3,00.  
U kunt dan 4 rondes per bordje spelen en mooie en leuke prijzen winnen.  
De bingodames Ineke, Erna en Truus zullen hiervoor zorgen. 
 

______________________________________________________________________ 

 
HULP NODIG MET DE COMPUTER / IPAD? 
We leven in een veranderde wereld en binnenkort wordt de 
computer toch wel een  belangrijke informatiebron in ons leven. 
Wellicht heeft u al een PC of een I-pad en weet u niet zo goed om 
hier mee om te gaan, dan heeft de SENIORENVERENIGING 
ZAANSTREEK voor u een oplossing. Wij hebben nl. Agnes Brans 

bereid gevonden om bij u aan te komen om u een beetje wegwijs te maken in het mysterie 
van deze apparaten tegen een kleine vergoeding. 
Heeft u problemen? Wilt u van te voren vertellen wat uw problemen zijn? Onze vrijwilliger 
kan u dan vertellen of zij u kan helpen. Het zou bv. kunnen gaan om email, internet, 
tekstverwerken waaronder ook bv. mappen maken [documenten en foto’s ordenen}.  Foto’s 
op de computer zetten en basis bewerken. Ook voor sociaal media zoals facebook.  
 
 Agnes Brans tel. nr. 6352846  

Als er iets aan de computer stuk is kan zij u niet helpen.  Dus het ligt aan de vraag of zij iets 
voor u kan doen. Heeft u nog garantie op de PC, neemt u dan eerst contact op met de 
leverancier.  

 



Binnenlandse reis juli 2021 naar Made in Brabant 

 

 

 
 
Beste leden, 
 
Helaas hebben wij dit jaar geen binnenlandse reis kunnen organiseren ivm het coronavirus. 
Om toch ergens naar uit te kunnen kijken hebben wij een optie genomen op een 5 daagse 
alles inclusief reis naar Made in Brabant, 
van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli 2021. 
We verblijven in ****4 sterren Hotel De Korenbeurs dat in het centrum van Made ligt aan de 
rand van het prachtige natuurgebied de Biesbosch. 
 
Dag 1 maandag Reis naar Made 
Als de koffers in de touringcar zijn gezet en iedereen een plaats heeft gevonden vertrekt de 
touringcar naar het vakantie hotel De Korenbeurs in Made. 
’s Avonds gaat u aan tafel voor een heerlijk diner met gratis drankjes van 18.00 tot 22.00 uur. 
Dag 2 dinsdag Basiliek van Oudenbosch  
Na het ontbijt bent u vrij om in Made zelf iets te ondernemen. Na de lunch in ons hotel gaan 
wij naar Oudenbosch. Daar bezoeken wij de prachtige Basiliek, een schitterende replica van 
de Sint Pieter in Rome. 
Dag 3 woensdag Weekmarkt in Made en rondvaart vanuit Drimmelen 
Na het ontbijt bent u vrij om in Made de gezellige weekmarkt te bezoeken. Na de lunch in het 
hotel gaan we naar Drimmelen, waar we inschepen op een van de schepen van 
rondvaartbedrijf Zilvermeeuw. Tijdens de 2 uur durende vaartocht krijgt u koffie/thee met 
biezenkoek aangeboden. 
Dag 4 donderdag Antwerpen 
Deze dag staat een bezoek aan Antwerpen op het programma. Eerst maken we een mooie 
rondrit met gids, waarna op eigen gelegenheid de stad verkend kan worden. Vandaag nemen 
wij  een lunchpakket mee. 
Dag 5 vrijdag terugreis via Lage Vuursche 
Na het ontbijt nemen wij afscheid van hotel De Korenbeurs, hierna rijden we richting het Gooi. 
Na een mooie tour langs paleis Soestdijk en Kasteel Drakensteyn gaan we voor de middagstop 
naar het bosrijk  gelegen dorpje Lage Vuursche. Tijdens deze middagstop is de eventuele 
lunch voor eigen rekening. In de middag reizen we terug naar de opstapplaats 
Arrangementprijs  ongeveer € 520,00  pp. Toeslag 1 pers kamer    
€ 80,00 euro per kamer 
 
Bij voldoende deelnemers kunnen wij verder gaan met het vastleggen van deze reis 
 
Bent U geïnteresseerd in deze reis laat ons dit dan weten : 
 
Frieda Prins telefoon 0756179227 of 0621233398 
Email: klaasenfrieda@gmail.com 
 
 

 

 



Buitenlandse reis augustus 2021  naar Clervaux Luxemburg 

 
 
Beste leden, 
 
Helaas hebben wij dit jaar geen buitenlandse reis kunnen organiseren ivm het coronavirus. 
Om toch ergens naar uit te kunnen kijken hebben wij een optie genomen op een 4 daagse 
reis naar Clervaux in Luxemburg  van 23 augustus tot en met 26 augustus 2021. 
Het verblijf is op basis van halfpension (logies, ontbijt en driegangen diner) 
Reisprogramma: 
Dag 1 
Via het Bedevaartplaatsje Banneux naar Clervaux,  in de avond een heerlijk diner in ons 
hotel Du Commerce ***. 
Een familiehotel centraal gelegen in het plaatsje Clervaux. 
 
Dag 2 
Na het ontbijt bent u vrij en heeft u alle gelegenheid om het toeristisch plaatsje Clervaux te 
verkennen. 
s’Middags nemen wij u mee voor een leuke tour naar de bekende plaats Bastogne. 
 
Dag 3 
Alweer zo’n mooie en niet al te lange dagtocht door “Klein Zwitserland” en vervolgens naar 
Esch-sur-Sure, een van Luxemburgs mooiste plaatsjes. 
 
Dag 4 
Terugreis : na een hartelijk afscheid van hotel DU Commerce verlaten wij Clervaux en 
nemen wij u mee naar het bekende vakwerkstadje Monschau. Vanaf het marktplein stappen 
we in een stadstreintje voor een mooie route door de omgeving.   In de middag vervolgen we 
onze terugreis naar een gezellig restaurant waar we aan tafel gaan voor een heerlijk 
afscheidsdiner. Hierna brengt onze chauffeur ons weer terug naar Zaandam 
 
Let op: voor deze reis moet u wel goed ter been zijn, 
Arrangementprijs ongeveer € 340,00  pp. Toeslag 1 pers kamer € 15,00 euro per nacht. 
 
Bij voldoende deelnemers kunnen wij verder gaan met het vastleggen van deze reis 
 
Bent U geïnteresseerd in deze reis laat ons dit dan weten : 
 
Frieda Prins telefoon 0756179227 of 0621233398 
Email: klaasenfrieda@gmail.com 

 
 
 
 

 



 
 
 

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 
 

 

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: 

Rondbrengen Senioren Kompas. 

Overige activiteiten. 

Een 2e Ledenadministrateur: 

Hij/Zij zorgt samen met de ledenadministrateur voor de juiste verwerking van de gegevens in 
het ledenbestand. 

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

  



 

 

 

       

     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 
  



 

 

 

 
 

 

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. 
 
 

 

 

 

  



        

 

 

 

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 
 
 

  

 



 

     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.  



 

      

       VOOR SENIOREN 
 

SPAANS VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN   
Iedereen is ‘bienvenido’ op de cursussen Spaans  waar een ervaren docente u 
snel en speels deze mooie taal in 11 lessen (verder) leert eigen te maken. Data: 
Gevorderden:    Dinsdag 15 september       15.00 – 16.30 uur  
Beginners:     Donderdag 17 september  13.00 – 14.30 uur  
Licht gevorderd:      Donderdag 17 september  15.00 – 16.30 uur 
De kosten zijn Euro 80,00 voor 11 wekelijkse lessen, inclusief lesmateriaal. 

 

GRATIS JURIDISCH INLOOP SPREEKUUR ADVOCATENKANTOOR 
Een advocaat helpt u verder met alle juridische problemen.  
Woensdag  02-09, 16-09, 30-09, 14-10 en 28-10  van 09.30 – 11.30 uur. 

 

CURSUS KLEDING MAKEN EN HANDWERKHOBBYCLUB  
Dinsdag: kleding maken van 09.30.-11.30 uur. Kosten: Euro 24,00 per maand.  
Naaimachines aanwezig. Zowel voor beginners als gevorderden. 
Maandag: Handwerken - oneven weken van 13.30-15.30 uur.  
Kosten: Euro 20,00 voor 3 maanden.  
Opgeven en inlichtingen voor beide clubs: Joke Grinwis 0644892094. 
 

EETCAFE DE HAPPETAP - lekker, gezellig en niet duur 
Iedere tweede en laatste dinsdag (in september alleen laatste dinsdag) van de 
maand om 17.30 uur. Kosten Euro 4,00 per ‘voedzame’per maaltijd. Reserveren 
uiterlijk een dag tevoren via 0650445878 (ook voor info over menu).  
 

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN                                 
Iedere vrijdagochtend:           
10.00-10.45 uur Stoelgymnastiek (dames en heren) 

11.00-12.00 uur Fitgym 60+ (dames) 
Kosten: Euro 4,00 per les. Kom voor een gratis proefles! 
                                   

SCHILDERCLUB 
Woensdagochtend van 09.00-11.15 uur komt “De Schilderclub” bijeen.  
Zelf materiaal meenemen. Ontspanning staat bovenaan en je leert van elkaars 
kennis aangaande technieken etc. Kosten: Euro 5,00 per maand. 
 
Informatie en aanmelding: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 
Zaandam. Telefoon: 075 6310707. E mail: info@dirkprins.nl  



 

advertentie 

De Bovenkruier 
Cultureel Activiteitencentrum Zaandam  
 

Drielse Wetering 49 

1509 KP Zaandam 

 info@debovenkruier.nl 

www.debovenkruier.nl en volg onze facebook pagina 

075-6154553 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Vanaf juni is buurtcentrum de Bovenkruier weer (beperkt) open en vanaf september zullen veel reguliere 

activiteiten weer starten, mits dit volgens de overheid en de gemeente Zaanstad mogelijk is. We houden 

ons aan de richtlijnen van het RIVM. De belangrijkste maatregelen zijn: 

- we houden 1,5 meter afstand van elkaar 

- we werken zoveel mogelijk met aanmeldingen 

- er is een maximum aantal bezoekers 

- onze toegangsdeur is die bij de keuken, als de deur op slot is kunt u aanbellen 

- als u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft dan blijft u thuis. 

 

U bent van harte welkom voor een kopje koffie, een praatje of om deel te nemen aan een activiteit. Kijk 

voor actuele informatie op onze Facebookpagina of op www.MijnKalf.nl. Elke maand maken we een 

activiteitenoverzicht van de activiteiten in het buurthuis. Wilt u dit overzicht digitaal ontvangen, abonneer 

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

ontvang graag de nieuwsbrief”. 

 

Op de planning voor september staan onder andere: 

11 september Open Huis en Buurtcafé 

18 september Pannekoekenlunch 

25 september Burendag – opknappen entree buurtcentrum 

27 september de tweede editie van Kalf got Talent! 

 

Vacature bestuursleden 

Buurtcentrum de Bovenkruier zoekt nieuwe bestuursleden met hart voor het buurthuiswerk, kennis van 

zaken en betrokkenheid bij de wijk ’t Kalf. We zoeken een voorzitter, penningmeester (deze functies zijn 

vacant vanaf 1 januari 2021) en een algemeen bestuurslid (deze functie is vacant vanaf 1 september 

2020). Heeft u tijd voor dit waardevolle vrijwilligerswerk, stuur ons dan een korte motivatie en CV (t.a.v. 

Marieke Rijk). Meer informatie over de werkzaamheden van bestuursleden van een buurtcentrum kunt u 

vinden op onze website www.debovenkruier.nl, onder het kopje “wie zijn wij”, of neem contact op met 

Mariette Klaren via info@debovenkruier.nl. 

 

VASTE ACTIVITEITEN 
Eetcafé op dinsdagavond en woensdagavond aanvang 18.00 uur. 

Lunch met soep en stokbrood op donderdag van 12.00 tot 13.00 uur. 

Bingo elke 4e dinsdag van de maand vanaf 14.00 uur. 

Handwerkcafé elke eerste én derde dinsdagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.  

Buurtinloop “Effe d’r Uit” op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.  

In september starten ook de volgende cursussen en activiteiten weer: Engels, 3D-snijden, Klaverjassen, 

Sjoelen, Fitgym, kijk voor meer informatie op onze website.  



 
 

 

 

Dit jaar met Burendag (25 september) willen we 

de entree van het buurtcentrum opknappen. 

Wilt u meehelpen? 

We gaan een muur schilderen, een nieuw 

naambord ophangen en een plantenbak maken. 

U kunt u aanmelden via de website van 

Burendag of bij het buurtcentrum.  

  

 

Schrijf alvast in uw agenda: 

 

vrijdag 11 september Open Huis 

met de presentatie van het nieuwe seizoen 

 

vrijdag 25 september Burendag 

 

zondag 27 september de 2e editie van KALF GOT TALENT!  

 

  
 

                                                                                                                                                                                 
 



 

 

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 

 


