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INFORMATIE EN ACTIVITEITEN 

JANUARI-FEBRUARI 2021 

                  9e JAARGANG NUMMER 1 



 

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

Ledenadministrateur     

Secretaris ad.i    Mw Y v d Zon  De Zetter 69 Wormerveer     1521CX    06-57560210 

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 maart 2021  

Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie. 

 

Redactie: Agnes Brans en  Marian Hollander: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

Copy voor het Kompas van maart-april 2021, inleveren voor 10februari 2020 

 
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  
                              

 

 
Het bestuur vergadert op : 
Vrijdag 8 januari om  9.30 uur 
Vrijdag 5 februari om 9.30 uur  
 

  



 

Beste leden, 

Voor u ligt het Senioren Kompas nummer 1 van 2021. 

Allereerst voor iedereen een goed gezond en mooi nieuw jaar toegewenst. 

Hoe we dit jaar zullen doormaken is op dit moment nog niet bekend. Wat het ons ook gaat brengen, de 

hoop is, dat ieder van ons er het beste van kan maken. 

We hadden gewenst u weer wat meer activiteiten te kunnen aanbieden. 

Echter op het moment dat we dit Kompas aan het maken zijn, is het nog niet bekend wat er in en na 

januari mogelijk is. 

Zoals het er nu uitziet kunnen we ook in januari de gezellige nieuwjaarsreceptie niet organiseren. 

De Lady’s Day die 11 november jongstleden op het programma stond, kon ook dit keer niet doorgaan. 

We hebben wel gelijk weer een nieuwe reservering bij Kloostermode voor u gemaakt.  De datum is nu 

11 maart 2021. Wat hopen we, dat we er op deze dag wél naar toe kunnen gaan. 

Ook kijken we uit naar de twee meerdaagse reizen die op ons programma staan.( zie hiervoor in dit 

Kompas) 

Nieuw in dit Kompas zijn twee dagtochten die door Frieda voor u zijn uitgezocht. 

Een dagtocht naar De Grolsch bierbrouwerij in Enschede op 14 april en een dagtocht naar Spakenburg 

op 26 mei. 

Ook voor deze dagtochten hopen we dat de omstandigheden rond het coronavirus zo zijn dat ze door 

kunnen gaan. 

Het bestuur 

_____________________________________________________________________________ 

       Een tijd van komen en een tijd van gaan 

Ik heb recentelijk besloten om per 1 januari 2021 – als voorzitter van SVZ– te 

stoppen. Dit besluit is niet eenvoudig genomen, daar ik weet dat 

Bestuursfuncties niet gemakkelijk opgevuld worden. 

Maar mijn dochters gooiden roet in het eten en besloten te verhuizen naar 

Westzaan en bedongen dat ik mee ga verhuizen. Naast hun woning staat een 

garage/loods en die wordt voor mij bewoonbaar gemaakt. De verhuizing zal eind dit jaar plaatsvinden. 

Het Bestuur gaat zich gelukkig uitbreiden met 2 personen t.w. Frieda Prins een oud bekende van de 

vereniging en Yvonne van de Zon. 

De vereniging mag zich gelukkig prijzen met het huidige Bestuur die ondanks Corona de nodige 

afgelastingen te horen kregen en de leden wederom moesten teleurstellen. 

Ik wens u allen een goede gezondheid en een goed nieuwjaar toe. 

Met hartelijke groet, 

Henk de Jonge 

_________________________________________________________________ 

Beste (oud)Voorzitter Henk, 

De vereniging heeft jou besluit te respecteren en wij nemen met pijn in ons hart afscheid van jou als 

voorzitter. 

Hoe moet de SVZ verder is onze vraag, hoe vinden wij weer zo’n goeie voorzitter? Die vraag leggen wij 

bij SVZ.  

 

Aan jou van alle leden een welgemeend boeket bloemen voor jouw inzet tot 

31 december 2020. Veel geluk in je nieuwe huis in Westzaan.  

                                                       

                                                                                  De leden van SVZ 

 



Betalingsherinnering van uw lidmaatschapsbijdrage voor 2021. 
 
Geachte Mevrouw/Meneer, 
 
Bij de controle van de betalingen van de lidmaatschapsbijdragen  in onze boekhouding is 
geconstateerd dat er nog leden zijn die de contributie voor 2021 nog niet hebben overgemaakt aan 
onze seniorenvereniging. U weet, dat de contributie 31 december bij de penningmeester binnen 
moet zijn. 
 
Zoals u weet is de bijdrage voor leden €18,50. Wij hebben voor 2021 een eenmalige leden aktie 
met een contributie korting van € 8,50. Uw contributie is dus € 10,00  
 
Deze aktie geld ook voor partnerleden, nu €16,00 met een eenmalige korting van € 6,00. De 
contributie voor een partner lid is dus € 10,00 per jaar. 
 
Wij verzoeken deze leden om hun bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op onze 
bankrekening: 
NL 10 RABO  0180 5343 35, in de omschrijving uw naam en uw lidnummer vermelden. 
  
Indien u door omstandigheden vergeet het bedrag over te maken, zal de penningmeester u daar 
telefonisch aan herinneren. 
 
Namens de Seniorenvereniging Zaanstreek, Frans den Boer (Penningmeester) 
_____________________________________________________________________________ 
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     Oplossing 21-1  

    

 



Na jarenlang de bingo 
verzorgd  te hebben in het 
Pennemes heeft onze Bep 
Exalto besloten te stoppen. 
Namens ons allemaal Bep 
bedankt voor je inzet het 
was altijd heel leuk en je 
wist qua prijzen altijd voor 
verrassingen te zorgen. 
Nu moeten we op zoek naar 
een vervanger liefst met 
twee personen het is toch 
een heel werk prijzen 

inkopen, kasboekje bijhouden, bingo draaien. 
Het is 1x in de maand en meestal op een vrijdagmiddag. 
Wie van onze leden zou dit graag willen doen (na de coronatijd natuurlijk). 
Voor inlichtingen kunt u zich melden bij Frieda Prins 0621233398  
 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat willen we weer allemaal graag klaverjassen en/of bingo 
helaas we hebben nog geen groen licht gekregen. Dus zullen we 
allemaal nog een beetje geduld moeten hebben.  Zodra het weer 
mogelijk is hoort u van ons. Wij hopen ook dat het niet al te lang 
meer duurt. 
Frieda Prins 

 
___________________________________________________________________ 
BESLAGEN BRIL DOOR MONDKAPJE?  
 

Artsen in Engeland beschreven jaren geleden al een 
eenvoudige oplossing om beslagen brilglazen te 
voorkomen wanneer je een mondneusmasker draagt, 
ontdekte tijdschrift Margriet deze week. Onderzoek dat 
vooral uitkomst moest bieden voor medisch personeel 
in de operatiekamer, maar net zo handig is nu het 
advies er ligt om een mondkapje te dragen als je 

boodschappen doet of je paspoort verlengt op het gemeentehuis. Een bril beslaat omdat 
de warme adem door het mondkapje niet recht naar voren gaat, maar naar boven. De 
warme watermoleculen uit de adem condenseren op de koelere glazen, in een soort 
clusters. Door een simpele mix van water en zeep te gebruiken ontstaat er een dun 
laagje dat oppervlaktespanning vermindert en ervoor zorgt dat de watermoleculen 
gelijkmatiger over het oppervlak worden verdeeld. Dit is het stappenplan: - Was je 
handen grondig met water en zeep. - Maak je brilglazen nat en smeer ze goed in met 
handzeep. - Spoel je brilglazen af onder warm water en zorg dat er geen zeepresten 
achterblijven. - Droog de bril voorzichtig met een schone, zachte handdoek, 
brillendoekje of een keukenpapiertje. Het resultaat zou een smetteloos schone, 
onbeslagen bril moeten zijn. (Bron: AD) 6 
  



Van de belastinginvullers Commissie Belangenbehartiging 

Het is weer tijd voor informatie van de belastinginvullers voor de Belastingaangifte over 2020 

die voor 1 mei 2021 bij de Belastingdienst moet zijn. 

Voor wie zijn de belastinginvullers werkzaam: 

De belastingservice is bestemd voor SVZ leden.   

Voor eenvoudige aangiftes van een alleenstaande met alleen een AOW en een klein 

pensioen wordt een kleine bijdrage met een minimum van € 10 per aangifte gevraagd. Voor 

wat meer ingewikkelde aangiftes betaalt u iets meer, maar nooit meer dan € 12. Bij een 

eenvoudige aangifte voor een echtpaar of fiscale partners heeft ieder afzonderlijk een 

aangifte. Dan wordt een kleine bijdrage met een minimum van totaal € 12 gevraagd.  

Wat kunt u klaarleggen voor de belastinginvuller over het belastingjaar  2020?  

• Verzoek tot aangifte van de belastingdienst over het jaar 2020. 

• De ontvangen machtigingscode voor het belastingjaar 2020. 

• Jaaropgaven 2020: AOW en  aanvullend pensioen. 

• Bij een eigen huis: de WOZ-beschikking van de gemeente belastingen over 2020, waarop 

staat het bedrag aan onroerend zaakbelasting (WOZB) . 

• Bij een eigen huis: de jaaropgave 2020 van de hypotheekverstrekker. 

• Alle dagafschriften en/of jaaropgaven van de bankrekening(en)  met inbegrip van eventuele 

effecten waaruit blijkt het saldo per 01-01-2020 of 31-12-2019. 

 

In de onderstaande tabel staat een overzicht van veel voorkomende aftrekbare zorgkosten 

voor het jaar 2020. Hierbij is ook aangegeven of de kosten deels aftrekbaar zijn.  

 

• Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling. 

• Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist. 

• Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts, door een paramedicus, zoals 

een optometrist of een tandprotheticus. Kosten van een behandeling door een paramedicus 

zonder doorverwijzing door een arts, aftrekbaar onder voorwaarden. 

• Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), behalve de 

wettelijke eigen bijdrage 

• Steunzolen. 

• Gehoorapparaten (aftrekbaar onder voorwaarden). 

• Andere aanpassingen bijvoorbeeld aan een auto of fiets. 

• Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis. (werkelijke uitgaven per kilometer aftrekbaar).  

• Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap. 

• Dieetkosten, vast bedrag per dieet aftrekbaar, alleen met jaarlijkse doktersverklaring per dieet. 

• Extra gezinshulp  vanwege ziekte of invaliditeit, deels aftrekbaar, na recente 

ziekenhuisopname of verpleeghuis. 

• Extra kleding en beddengoed, vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden. 

• Reiskosten voor ziekenbezoek, vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden. 

 

Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met een van onderstaande belastinginvullers die 

daar speciaal voor zijn opgeleid. 

Alle leden die vorig jaar al gebruik hebben gemaakt van deze hulp hoeven niet te bellen en 

mogen er op rekenen dat we zelf weer contact met ze op nemen. Alleen voor hulp door Jaap 

Slot en Jetty van Spanje dient u zelf contact met hen op te nemen zodra u alle benodigde 

papieren hebt ontvangen. 

Hebt u voor 1 april 2021 niets gehoord, neemt uzelf contact op met uw belastinginvuller. 

 

Zie voor de namen van de belastinginvullers het binnenblad 

 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op veler verzoek gaan wij met de bus naar Boskoop dit keer voor de voorjaars mode 
en wel op 11 maart 
Onze gastvrouw is Vera van de Berg 

 

DAGPROGRAMMA:                                                                                                                                                                                                  

minimum 35 personen – maximum ca 50 personen. Er mogen ook mannen mee!   Hieronder 

vindt u een uitleg hoe deze geheel verzorgde dag eruit ziet; 

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

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

banketbakker.  

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

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

accessoires. 

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

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

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

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

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

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

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

wisselen we de groepen om.  

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

       Verder hebben wij altijd leuke aanbiedingen.  

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

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

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

voor niet-leden € 25.00. Betalen voor 1 maart 

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. 
Diegene die zich de vorige keer opgegeven hebben, toch even Vera bellen als u dit 
keer ook mee gaat. 
 
PS: de prijs van deze dag is hoger dan de eerste twee keren. 
Dit omdat Klooster ter introductie toen de kosten voor de dag van 
€ 5.00 niet in rekening bracht. Nu is dat wel het geval. 
 
  



 

 

''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 
 
_______________________________________________________________________ 

 

 

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 

__________________________________________________________________________ 
 

 



 

DAGTOCHT ENSCHEDE GROLSCH BROUWERIJ MET RONDLEIDING 14 APRIL 

 
 
Voorstaan: 8.15 uur, vertrektijd 8.30 uur 
Vertrekpunt: Parkeerterrein AH XL.Vrieschgroenstraat 5, Zaandam 
 
Vanuit Zaandam-Amsterdam-Muiden-Hilversum-Amersfoort (2x koffie met gebak)- 
Apeldoorn-Deventer-Rijssen-Haaksbergen-(koffietafel)-Enschede. 
Bezoek Grolschfabriek voor een brouwerij tour bestaande uit:  
Ontvangst met koffie/thee en korte film over de historie van Grolsch, een uitgebreide 
rondleiding door de brouwerij onder begeleiding van een deskundige gids, het proeven 
van diverse bieren met kaas/worst. 
Terug: Holten-Deventer-Hoenderloo-Amersfoort-Hilversum-Amsterdam Zaandam. 
 
Tijdschema: 
 
10.15 – 11.00 2x koffie met gebak 
 
12.00 – 13.30 Twentse koffietafel div. brood, roggebrood, krentenwegge en beschuit. 
div. vleeswaren, kroket, kaas,  jam, hagelslag en echte boter 
Onbeperkt koffie en thee 
 
14.00 – 16.30 Brouwerij Tour 
 

Prijs voor deze dagtocht bedraagt € 55,00 p.p. 
 

U kunt zich opgeven vóór 1 maart 2021 bij Frieda Prins: 0621233398 
 
 

  



 

 

  

 

 

  Mevr A de Wit 
Mevr Y v d Zon 

   Mevr A v d Avort 

 Dhr   G Bakker 

    Mevr  T Heutenik 
    _______________________________________________________ 

 

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van maart 2021 

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. 
___________________________________________________________________________ 
 
Lieve Leden, 
 
Wij willen graag Senioren attent maken op onze 
Senioren Vereniging Zaanstreek.  
Dat doen wij door het Kompasblad, op willekeurige 
adressen in de brievenbus te doen.  
 
Weet u iemand die dat op prijs stelt, bel dan even 
onze penningmeester Frans, dan zorgt hij dat daar 
een blad in de bus valt.  
 
Nou…….., bellen maar!  
_________________________________________________________________________ 
 

KRUISWOORDPUZZEL 21- 1 

OPLOSSING 21-1 



 
DAGTOCHT SPAKENBURG  WOENSDAG 26 MEI 2021 
MET BEZOEK DIVERSE GELEGENHEDEN 

 
 
Voorstaan: 8.15 uur, vertrektijd 8.30 uur 
Vertrekpunt: Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5, Zaandam 
 
Vanuit Zaandam rijden we via Amsterdam-Abcoude-Breukelen-Utrecht-Zeist-
Woudenberg naar Maarsbergen. Hier krijgen we 2x koffie met gebak en 
bezoeken we een kaasmakerij met aansluitend een koffietafel. 
 Via        Leusden      -Amersfoort-Nijkerk- naar Bunschoten/Spakenburg. 
Hier bezoeken we  museum Spakenburg en is er vrije tijd om in het stadje rond 
te lopen. 
Terug: Baarn-Hilversum-Ankeveen-Weesp-Diemen-Amsterdam-Zaandam 
 
Tijdschema: 
 
10.00 – 12.00 2x koffie met gebak, 2 soorten kaas proeven, film over het maken 
van kaas, boter en karnemelk + museumbezoek. 
 
12.00-13.00 koffietafel met kroket, diverse broodsoorten met gevarieerd hartig 
beleg en 2 x koffie, thee of karnemelk 
 
14.30 – 17.00 bezoek Bunschoten / Spakenburg, museum en vrije tijd. 
 
Prijs voor deze dagtocht bedraagt  € 46,50 p.p. 
 
U Kunt zich opgeven vóór 1 april 2021 bij Frieda Prins : 0621233398 
 

  



 Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden  

Gegevens Aanmelder: 
 
Naam/Voorlertter(s): …………………………………………………………..……M/V 
 
Geb. Datum: ………………………………………………………………………………. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………., Plaats:…………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………. 
 
Datum Aanmelding:………………………………………………………………………. 
 
E-Mail:……………………………………………………………………………………… 
 
Bankrekening:…………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………….. 
 
===================================================================  
 

 Gegevens Aanmelder: 
 
Naam/Voorlertter(s): …………………………………………………………..……M/V 
 
Geb. Datum: ………………………………………………………………………………. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………., Plaats:…………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………. 
 
Datum Aanmelding:………………………………………………………………………. 
 
E-Mail:……………………………………………………………………………………… 
 
Bankrekening:…………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:……………………………………………………………………………..    
 

               

Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 18,50 , dit jaar mer een eenmalige korting van  
€ 8,50, dus voor u nu € 10,00. 
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00, dit jaar mer een eenmalige korting 
van € 6,00, dus nu voor € 10,00. 
 
Gaarne bij aanmelding betalen op onze bankrekening  
 
NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Via WhatsApp telefoon opgelicht.   17 november 2020. 

 

Ik werd opgebeld door, dacht ik, mijn dochter. 

“Mam” ik heb een klein probleem, ik kom mijn bankapp niet in, want ik heb een nieuw 

mobielnummer daar ik van provider ben veranderd, mijn oude nummer werkt niet meer. Heb 

je even? 

Ik moet twee rekeningen betalen voor vanavond 20.00 uur en anders gaat het bedrag, dat ik 

moet overmaken naar de incassobank. 

Ik moet ze verwerken via mijn macbook enz. Ik bel nu met mijn nieuwe nummer. 

“Morgen krijg je het bedrag terug” 

IK ben nu niet thuis, maar kom vanavond nog wel even bij je langs. 

Kom vanavond maar niet meer langs, ik heb barstende hoofdpijn en ga op tijd naar bed.  

Kom morgenochtend maar langs als je tijd hebt. 

De verbinding was slecht, dus stelde ze voor om verder te appen en ik ging er helemaal 

vanuit dat het mijn dochter was. Haar stem heel goed nagebootst of overgenomen. Voor mij 

een raadsel hoe zo iets kan. Ik heb geen moment getwijfeld. 

Ik help mijn dochter wel vaker, ze is ZZPer en heeft het in deze corona tijd niet makkelijk. 

De eerste vraag ging om een bedrag van € 2250 en waar het naar toe moest was een 
nummer van de INGbank 
De Volgende opdracht ging om ongeveer hetzelfde bedrag en dat heb ik gewegerd en toen 
werd er ineens geschreven dat er een fout was gemaakt. “Het had erger kunnen zijn” 
Ik ben naar bed gegaan, nog steeds van geen kwaad bewust. 
De volgende morgen stond mijn dochter op de stoep. 
Ik was boos op haar en zij begreep er niets van. 
Ze kwam omdat haar kinderen zouden komen logeren en wij nog even het een en ander 
door moesten praten.  
We hebben meteen de bank en de politie gebeld. Het is in behandeling, maar het komt er op 
neer: De bank kan het niet meer achterhalen en de politie krijgt duizenden van deze 
oplichtingen te horen. 
Ik voelde me dom en dacht ik vertel het aan niemand, maar mijn dochter zei “vertel het wel 
rond, een extra waarschuwing” voor als zoiets je overkomt. 
Dan sta je ook verbaasd over sommige reacties, “In deze tijd moet je waakzaam zijn” 
Ik ben { was } iemand van goed vertrouwen. 
Ik kijk ook niet graag naar programma’s als opsporing verzocht en opgelicht. Moet ik 
misschien wel gaan doen. Maar het maakt me angstig en ik wil niet alleen maar 
wantrouwend ion het leven staan. 
Ik weet nu dat het veel voorkomt en dat het om nog veel grotere bedragen kan gaan, 
mensen geruïneerd zijn. 
PAS OP WEES WAAKZAAM, kan ik alleen maar zeggen. 
 
Een lid van onze vereniging.  

 

 



                                                           WEEKREIS MADE  2021 
 

Bij sommige van u is er verwarring ontstaan, omtrent het 
inschrijven. 
Voor alle duidelijkheid de inschrijflijst van de reis in 2020 is 
helemaal vervallen. 
U kunt zich opnieuw opgeven voor de reis naar Made in 
2021.  We hebben nog plaatsen vrij. 
Voor inlichtingen: Frieda Prins 0621233398 

 

 

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 

 
 
 
 

 



 
 
 

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. 
 
 

 
 

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. 

 

 

 
 

 

 

 



 

ARCHITECTUUR- EN KUNSTGESCHIEDENIS in wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 
Zaandam; in zaal Ekster met mechanische luchtafzuiging. 
Maximaal 16 deelnemers als corona voorzorg.  
Acht bijeenkomsten met dia lezingen op maandagen van 13.45 tot 15.45 uur op 25 januari, 1, 8 en 
15 februari, 1, 8, 22 en 29 maart 2021, m.u.v. krokusvakantie 22/2 en verkiezingen 15/3.  
 
Kosten € 65, inclusief inleidingen over de te behandelen thema’s op papier of digitaal.   
Kosten € 60, voor leden van de Zaanse Seniorenvereniging. 
We krijgen koffie of thee in zaal Ekster; hiervoor € 8 contant te voldoen tijdens de eerste bijeen-
komst.  
 
Diverse onderwerpen: de tijd in recente kunst, tradities in moskeebouw, het licht van Johannes Ver-
meer, Italiaanse villa’s van renaissance en maniërisme, cartografie en kunst, vormgeving van de 
Arts & Crafts. Daar de meeste onderwerpen meer tijd nemen dan een bijeenkomst kan het laatste 
mogelijk (deels) in het volgend seizoen worden gegeven. 
 
Aanmelding met uw contactgegevens voor 18 januari bij Geert van Boxtel, ervaring@telfort.nl  
of 06 24223192. Cursusgeld te voldoen op NL98 INGB 0003 3328 25 t.n.v. G.P.v.Boxtel. 
 

   
 

De onderwerpen in deze cursus:  

 

- 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 moskee-architectuur ontstonden 3 typen: het oudste, Kufa-type in de lan-

den rond de Middellandse zee, het Iwan-type in het Midden en Nabije Oosten, en het Os-

maanse type dat buiten Turkije voornamelijk in Europa voorkomt. Ook India en China ken-

nen eigen variaties. 

- Het is nog steeds een raadsel hoe Johannes Vermeer onder drukke omstandigheden inten-
sief en langdurig bezig kon zijn aan een klein oeuvre van overwegend genrestukken met in-
getogen scenes, uit dure pigmenten gemaakt in unieke kleurstellingen en lichteffecten.  

- De villacultuur van de Italiaanse renaissance bracht toonaangevende landhuis- en tuinar-
chitectuur voort. Rafael en Palladio probeerden naar hun inzichten antieke villa’s te recon-
strueren; Roma-no, Vignola en Ligorio ontwierpen ware maniëristische kunstoorden. 

- Cartografie en kunst. Het gevoel voor plaats is een essentiële ervaring die op diverse wijzen 
werden weergegeven. Interessante mogelijkheden hiervoor vond men in variaties op land-
kaarten, waarin vormen inspireerden tot associaties en betekenissen.  

- Morris’ initiatief van de Arts & Crafts bracht de Aestethic Movement of Reform stijl teweeg, 
de eerste burgerlijke stijl. Gebaseerd op middeleeuwse folklore in samenhang met kunst en 
zich uitend in interieurs, architectuur, mode en andere aspecten van levensstijl; dat de Art 
Nouveau uitlokte.  

 



 

 

 

 
 

 

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 voor informatie: telefoon 088-2323300. 
Ook bij verschillende huisartsen kunt u terecht voor een rijbewijs keuring. 
MAAK OP   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. 
 
 

 

 

  



 

 

 

Reizen Onderweg  

Ik heb veel gereisd naar verre landen. 

Daar heb ik zeer goede herinneringen aan, 

maar de reis naar Groningen, 

die ik laatst maakte heb ik een rare smaak 

van in mijn mond. 

 

Op een zaterdagmorgen, stapte ik in een nog 

bijna lege trein en bij het volgende station 

stapte een zeer corpulente dame in met veel bagage. 

En ondanks de vele lege plekken komt ze naast me zitten. 

 

Ze moet ook naar Groningen en ondanks mijn boek, dat ik open in mijn handen heb, begint 

ze tegen me te praten. 

Ik reis naar mijn dochter, ze is vorig jaar gescheiden, haar man is er met een nieuwe liefde 

vandoor, een hartsvriendin van mijn dochter. 

Maar mijn dochter is een flinke hoor, een baan twee kinderen, ze zit niet bij de pakken naar, 

er komen fotootjes uit haar tas om mij te tonen, een foto van een mooie blonde vrouw en een 

foto van een schattige tweeling van 8 jaar. Ik hou van in de trein zitten, zegt ze, ik ontmoet 

altijd wel mensen met wie ik onderhoudend kan praten. 

Zweet loopt over mijn rug, ik hou dit niet vol, ze moet toch kunnen zien dat ik wil lezen. 

Ik stop mijn boek in mijn tas en stap in Hilversum uit. Ik wens haar een prettig verblijf in 

Groningen en haast me om in het volgende treinstel weer in te stappen. 

Hier is het rumoeriger, veel jongelui met grote sporttassen. Zij hebben mij niet nodig voor 

hun verhalen, ze hebben elkaar.  

Ik kom al lezend, zonder verdere storingen in Groningen aan. 

Als ik bij de bushalte sta om in de stadsbus te  stappen, komt de oma van de tweeling er ook 

aan. Ze kijkt me verwijtend aan en zegt:  “Dit is Hilversum niet mevrouw, u vergist zich”. 

Ik kijk langs haar, heb geen woorden. 

IK laat haar voor gaan bij het instappen van de bus en loop door tot de achterste rij stoelen in 

de bus. 

Bezweet kom ik aan bij mijn vrienden. 

Een ervaring van een van onze leden. 

 

 

 

 



               

           

   DE BOVENKRUIER   

   Cultureel activiteitencentrum   

   Drielse  Wetering 49;   

   1509 KP Zaandam                    

        

         

Maatregelen in verband met corona   

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met verschillende overheidsmaatregelen om de 

verspreiding van corona te beperken. Deze regels worden steeds aangepast, we kunnen daarom niet met 

zekerheid zeggen wat er de komende periode mogelijk is in buurtcentrum De Bovenkruier. Houdt daarom 

onze Facebookpagina's in de gaten of kom langs voor meer informatie. 

Wat al wel duidelijk is: 

- Het dragen van een mondkapje is verplicht als u loopt. Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats. Als u zit 

mag het mondkapje af. 

- De bar van het buurtcentrum is gesloten, er zijn geen Eetcafé's. 

- We zijn open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdags zijn we gesloten. 

- Verder zijn er beperkingen aan het aantal bezoekers, wordt iedereen geregistreerd en wordt er een  

gezondheidscheck gedaan bij binnenkomst. 

- En vanzelfsprekend geldt nog steeds: 1,5 meter afstand houden, handen wassen/ontsmetten, niezen en 

hoesten in je elleboog en bij aan corona gerelateerde klachten thuis blijven. 

- Wanneer er nieuwe maatregelen afgekondigd worden die van invloed zijn op het buurtcentrum dan zullen 

we dat bekend maken op onze website en Facebookpagina's. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  De bar van het buurtcentrum is gesloten. 

Tijdens activiteiten mogen we u wel een kopje thee of koffie aanbieden. 

dat zijn drie momenten: 

Maandag en donderdag om 10 uur 

Woensdag 13 tot 15 uur. 

                                                      U bent van harte welkom! 

____________________________________________________________________________ 

 

 

De Handwerk cafe’s zijn open: 

De eerste en derde dinsdag middag van de maand gaan door. 

 



OP GESPREK BIJ SOCIAAL WIJKTEAM?  

LAAT U GRATIS DESKUNDIG BIJSTAAN! 

 

Op gesprek bij Sociaal Wijkteam? Laat u gratis deskundig 

bijstaan! Veel inwoners vinden het prettig om tijdens een gesprek 

bij het Sociaal Wijkteam bijgestaan te worden. Door een vriend of 

familielid bijvoorbeeld. Maar u kunt ook gratis een onafhankelijke 

ouderenadviseur of cliëntondersteuner vragen om u bij te staan. 

In het algemeen raden wij aan u altijd te laten bijstaan. Een 

vrijwillige ouderenadviseur is meestal een senior die u helpt met 

zaken waar u zelf niet uitkomt. Hij of zij denkt met u mee over 

bijvoorbeeld wonen, zorg of dagbesteding. De namen en 

telefoonnummers van onze ouderenadviseurs vindt u op pagina 2 

van deze FIKS. Ook een opleiding voor dit mooie werk volgen? 

Wilt u ook de scholing voor 

ouderenadviseurs/cliëntondersteuners volgen en met uw kennis en ervaring mensen helpen? 

Zoek contact met Ada Wechgelaar, zij is de coördinator en opleider van deze leergang en te 

bereiken op telefoonnummer 06 282 339 33. Bij voldoende deelname kan de opleiding in 

Zaanstad plaats vinden. A 

_________________________________________________________________________ 

 

WAT ZIJN OUDEREN ADVISEURS [VOA’s] 

Ouderenadvisering, cliëntondersteuning Wat zijn ouderenadviseurs? 

Dit zijn getrainde vrijwilligers die u helpen via een goed gesprek de 

weg te vinden bij hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, 

veiligheid, financiën en vervoer. Wij proberen u te begeleiden en 

terzijde te staan bij het zoeken van oplossingen aan de hand van de 

zogenaamde sociale kaart, wat wil zeggen: wat is er allemaal voor 

handen wat mij het leven en bewegen makkelijker kan maken. Mede 

dankzij onze ouderenadviseurs kunt u langer zelfstandig thuis blijven 

wonen en de regie in eigen handen houden. Zij werken op vrijwillige 

basis en zijn niet in dienst van de gemeente of een 

welzijnsorganisatie, met ander woorden zij zijn onafhankelijk, zij hebben levenservaring en 

nemen de tijd om met u in gesprek te gaan zodat uzelf samen met hen de oplossing 

bedenkt. Deze hulp is gratis voor alle senioren. U hoeft geen lid van KBO, PCOB of 

Seniorenvereniging Krommenie of Zaanstreek te zijn om een beroep te doen op de 

ouderenadviseur/cliëntondersteuner. Tijd en aandacht De hulp van de ouderenadviseur is 

laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand 

worden besteed dan dat beroepskrachten dat kunnen. Wij zoeken eerst naar oplossingen in 

algemene zin. Als er meer nodig is bv huishoudelijke hulp of een woningaanpassing 

begeleiden wij u naar het Sociaal Wijkteam (SWT) en gaan samen met u en de 

beroepskracht een oplossing zoeken. Geschoolde vrijwilligers Ouderenadviseurs hebben 

veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen 

rond zorg, wonen, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale 

training Ouderenadviseur/cliëntondersteuner gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing. In 

Zaanstad zijn ruim 20 vrijwilligers op dit terrein actief die u graag helpen. De 

ouderenadviseur weet raad Enkele voorbeelden waarbij de ouderenadviseur kan helpen: • 

Een gesprek met iemand die heeft geleerd te luisteren • Zijn er sociale activiteiten in mijn 

buurt? • Hoe kan ik nieuwe contacten leggen? • Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de 

gemeente? • Ik weet niet meer goed raad met mijn administratie. Wat kan ik hieraan doen? • 

Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik de kosten vergoed?  
 

 



 
 

     
 
 
 d                  NIEUW. DUITSE LES. Start op maandag 18 januari 
                      van 10.30 – 12.00 uur. Kosten E. 80,00 voor  
                                           10 lessen, incl. materiaal. Uw Urlaub wordt er straks 
                      leuker op als u deze taal nog wat beter spreekt! 
 

 SPAANS: BEGINNERS EN GEVORDERDEN   
Beginners:                Maandag 11 januari           11.00  – 12.30 uur 
Meer Gevorderd:    Dinsdag 12 januari              15.00  – 16.30 uur  
Licht gevorderd:   Donderdag 14 januari        13.00 –  14.30 uur  
Gevorderd:    Donderdag 14 januari        15.00 –  16.30 uur 
Plaatsing in een gevorderde cursus na gesprekje met docente. 
De kosten zijn Euro 80,00 voor 10 wekelijkse lessen, inclusief lesmateriaal. 

 
 

GRATIS ADVIES: JURIDISCH INLOOP SPREEKUUR MARQUIS 
ADVOCATEN OP TWEEWEKELIJKSE WOENSDAGEN 
Een advocaat helpt u verder met alle juridische problemen.  
Data: 6 en 20 januari en 3 en 17 februari van 09.30 – 11.30 u. 

 

SCHILDERCLUB 
Woensdagochtend van 09.00-11.15 uur komt “De Schilderclub” 
bijeen om te schilderen en tekenen. Zelf materiaal meenemen. 
Kom eens een keertje kijken! Kosten: Euro 5,00 per maand. 
 
ACHTER DE NAAIMACHINE IETS LEUKS OM HANDEN WILLEN 
HEBBEN? GA ZELF KLEDING (VER)MAKEN! Dinsdagochtend van 
09.30.-11.30 uur. Naaimachines aanwezig.  

                         kosten: Euro 24,00 p/mnd. Informate: Joke Grinwis 0644892094. 
 

   STOELGYMNASTIEK 
 Iedere vrijdagochtend: Kosten Euro 5,00. Gratis proefles 
 10.00 –  10.45 uur Stoelgymnastiek (dames en heren) 
 Als "gewone" gym moeilijk wordt, is stoelgymnastiek een goed                                     

alternatief. Ook op deze manier worden de spieren geoefend en      

            gaat de conditie niet achteruit gaat. 

 
 

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

 



 

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 

 


