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Voorwoord 

Het is bijna niet voor te stellen maar een jaar geleden was corona nog een onbekend begrip. Nu bepaalt het ons 

leven. 

Winkels en horeca zijn dicht. We kunnen alleen nog on-line “winkelen” Uit eten gaan is er niet meer bij, hooguit 

een maaltijd laten bezorgen.  

Een theater- of museumbezoek is voorlopig niet mogelijk.  

De supermarkten zijn open, echt relaxed is het echter niet, met mondkapje op en ontsmet wagentje, 1,5 meter 

afstand houdend, in gangpaden wachtend tot een andere klant doorloopt.......  

Scholen zijn dicht, naast on-line onderwijs geven de ouders hun kinderen zelf les en thuis werken, wat vroeger 

een uitzondering was, is nu een begrip dat op bijna elke werknemer van toepassing is. 

Maar 1 persoon op bezoek. En nu ook nog de avondklok. Het is zorgelijk en verdrietig dat velen ziek zijn of zich 

eenzaam voelen. De winter is lang en deze situatie duurt lang.  

Er is maar één antwoord: Er het beste van maken. Houdt kontakt met familie, vrienden en kennissen: schrijf een 

briefje, stuur een kaart, bel  een keertje extra. 

Gelukkig is er licht aan de horizon, de vaccinatie is begonnen. 

Door de corona-maatregelen heeft ook de SVZ diverse aktiviteiten voorlopig moeten stopzetten c.q. uitstellen, 

zoals de bingo en het klaverjassen. Maar wij, het bestuur is volop bezig met het plannen en organiseren van 

toekomstige aktiviteiten.  

Het zeer gewilde uitstapje naar Kloostermode is verplaatst naar 22 september van dit jaar. U kunt u hier al voor 

opgeven. 

De geplande reis naar Groenlo op 14 april moest helaas wegens gebrek aan deelnemers geannuleerd worden. 

Wel zijn wij bezig een prachtige klaverjasreis naar Valkenburg in combinatie met bezoek aan een Kerstmarkt 

voor eind van dit jaar te organiseren. En zo zijn er diverse aktiviteiten in de pijplijn en ook de bingo en het 

klaverjassen zullen, zodra dit veilig mogelijk is. weer gestart worden. 

Wij, het bestuur van de SVZ wenst u alle goeds, sterkte voor de komende periode, blijf veilig. 

Yvonne van der Zon, interim secretaris. 

________________________________________________________________________________________ 

   
  
  Mary en Jan bedankt voor al die 18 jaren dat jullie 

De prijzen en het klaverjassen verzorgd hebben in het Pennemes.  
 
 Ik geef  deze veer door aan Mary en Jan,  
 jullie waren 2 fantastische vrijwilligers. 

 
                               Frieda Prins 

  __________________________ 
  
 
Hallo lieve mensen van de klaverjasclub Pennemes 
 
Tot onze spijt zijn wij gestopt met de prijzen halen voor de club, Jan wordt 86 jaar en het gaat niet meer op de 
fiets. Zelf ben ik geopereerd aan mijn voet en lymfklieren dus ook een stap terug. 
Wij hebben het altijd met heel veel plezier gedaan, vooral  als wij hoorden wat zijn de prijzen weer mooi he, dan 
hadden wij zaterdag een gezellige avond. 
Wij hopen dat de club nog weer terug komt in september, we blijven gewoon lid van de vereniging, dus zien we 
mekaar nog wel eens, 
Verder wensen wij jullie het allerbeste in deze tijd. 
 
De hartelijk groeten van Mary en Jan Berge 

 
 



 

 Toelichting op foto’s voorblad Kompas 

ZAANDAM STATION.  

Het stationsgebied is verbouwd in de typisch Zaanse stijl. Het heeft 
een nieuwe entree tot aan het station met veel winkels. Verder 
verbindt een fietspad het centrum en het westen van Zaandam met 
elkaar en biedt een nieuwe fietsenstalling plaats aan 1.400 fietsen. 
Het vernieuwde stationsgebied is inmiddels al enige tijd in gebruik.  

Centrale verbinding 

De stationshal van Zaandam is de afgelopen jaren volledig gemoderniseerd. Het station is nu van alle 
gemakken voorzien is voor reizigers en bezoekers. Regiodirecteur Irma Winkenius van NS: “We vinden 
het fijn dat we de inwoners en bezoekers van Zaandam kunnen ontvangen op dit aangename en 
toegankelijke station. Daar hebben we als partners samen hard aan gewerkt, maar het heeft wel wat 
geduld gevraagd van onze reizigers. Zaandam is een mooi voorbeeld van bouwen boven en rondom het 
spoor. En het is nu klaar voor de toekomst.” 

Over het spoor is een overbouwing gemaakt waarover de bezoekers en 
toeristen kunnen lopen en fietsen. Er zijn tal van winkels geopend zoals AH 
to go, Kiosk, Smullers, Fudo Sushi en Simit Sarayi, een bloemist, een 
nagelspecialist en AKO. Ook is er een geldautomaat te vinden op de 
overbouwing. 

Twee nieuwe transparante liften brengen de reizigers naar de perrons. De 
stationshal heeft nieuwe toegangspoortjes en openbare toiletten en 
bagagekluisjes. Regiodirecteur Harro Homan van ProRail: “We werken als ProRail met gemeentes en 
vervoerders aan toegankelijkere en veiligere stations. Met onder meer twee nieuwe liften en een nieuwe 
fietsenstalling is het stationsgebied van alle gemakken voorzien. Station Zaandam is niet alleen een eye-
catcher, maar de verbouwing heeft ook bijgedragen aan de gebruiksvriendelijkheid.” 

Fietsroute 

Fietsers kunnen via de spooroverbouwing op een snelle manier richting 
de Houtveldweg en over het fly-over fietspad. De afgelopen periode is 
nog extra aandacht besteed aan de verlichting, bebording en inrichting 
van het wegdek. 

Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers van Zaanstad: “Deze nieuwe en 
comfortabele fietsroute is van regionale betekenis. Daarom hebben we 
als regio hier bijna zeven miljoen voor uitgetrokken. En we vinden 

kwalitatief goede fietsparkeerplaatsen dicht bij het station van groot belang. We hebben een flinke 
investering gedaan in de nieuwe fietsenstalling en geld gereserveerd voor de stalling aan de oostkant.” 

Groeiende stadscentrum 

Een deel van de fietsroute behoort nog niet tot de definitieve route. Het laatste geplande deel van de 
fietsroute wordt nog afgemaakt als de twee woontorens ‘de Helding’ en ‘de Stelling’ gebouwd zijn langs 
de Houtveldweg op de locatie van het oude Belastingkantoor. Het fietspad zal ‘op zijn vroegst’ in 2023 
klaar zijn. Naast de nieuwe verbinding is er een fietsenstalling gerealiseerd. Fietsers kunnen hun 
vervoermiddel gratis in de nieuwe fietsenstalling kwijt aan de Houtveldweg die plek voor 1.400 fietsen 
biedt. 

Slegers: “Ik ben ontzettend trots op de nieuwe toegangspoort te midden van ons 
groeiende stadscentrum. De stad groeit en krijgt meer reizigers die in- en uit de 
stad willen. Zaanstad zet zich in om de stad klaar te maken voor de toekomst, 
meer woningen te bouwen, betere voorzieningen te realiseren en goede 
verbindingen te maken.” 

 
 

 



 

 Op zoek naar een nieuwe voorzitter 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek is op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. Door de verhuizing van onze voorzitter is het bestuur incompleet. 

Er is een team dat de nieuwe voorzitter ondersteunt  

Agnes verzorgt de website en maakt om de 2 maanden het kompas.                            

Frans zorgt voor de dagelijkse administratie en bewaakt de financiën.                           

Frieda is verantwoordelijk voor alle reizen en vrijwilligers van de bingo en klaverjassen.                 

Tonny verzorgt als notulist de nodige verslaglegging.                                                

Yvonne is de secretaris.                                                                                                        

En niet te vergeten de vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer de geplande activiteiten begeleiden. 

U ziet het is een warm nest dat op zoek is naar die bindende figuur om de Seniorenvereniging Zaanstreek 

draaiende te houden. Bent u die persoon?  

Aarzel dan niet en neem contact op. 

Wat verwachten wij van een voorzitter: 

• Enthousiasme voor onze Seniorenvereniging Zaanstreek. 

• Het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen. 

• Het onderhouden van externe contacten met andere instanties. 

Reageren? Kan via de telefoon 06-50485991, 

of email naar senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

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

 
 
We hebben bericht gekregen van de firma KLOOSTERMODE. 
Dat ook dit keer de geplande busreis naar Boskoop voor een 
gezellige LADY’S DAY op 11 maart, niet door kan gaan vanwege 
de corona regels. 
Het zal niet echt als en verrassing voor u zijn.  

 
We hebben gelijk een andere afspraak kunnen maken en wel op 22 SEPTEMBER 2021. 
Dat lijkt vanaf nu ver weg. We hopen dat ondertussen de meeste van ons gevaccineerd zijn. 
De regels er niet meer zijn.  
Zodat we nu de busreis wel door kunnen laten gaan. 
 
De mensen die zich voor 11 maart hadden opgegeven hebben van Vera persoonlijk daarover bericht gehad.  
 
In het volgende Kompas meer info hierover. 
 

 



 

 
  
  

VEILIG FINANCIEEL OUDER WORDEN  

Dat willen we Allemaal!  

  

Herkent u dit:  

• Uw geld, sieraden en spullen zijn plotseling weggenomen  

• Uw pinpas wordt gebruikt voor betalingen wat u eigenlijk niet wilt  

• Uw testament wordt (onder dwang) gewijzigd of opgesteld.  

• U kunt, zonder dat u het wilt, niet meer over uw geld beschikken  

• Onbekenden proberen via een praatje aan de deur binnen te komen of iets te verkopen.  

  

  

Wat te doen als u financieel misbruik vermoedt  

Erover praten is het beste dat u kunt doen. Zo maakt u het probleem bespreekbaar en kan er naar 

een oplossing worden gezocht. Er is hulp voor alle partijen. Een goed gesprek kan dan helpen. Dus 

praat erover met iemand die u vertrouwt. Of kijk op www.financieelveiligouderworden.nl  Bellen kan 

ook via: 0226-723213. u financieel misbruik of bent u zelf   

  

Waar kunt u terecht?  

U kunt in gesprek gaan met mensen om u heen, een vriend(in), buren, of lotgenoten. En er zijn 

instanties waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Denk aan de Sociale wijkteams via 

www.swtzaanstad.nl, de vrijwillige ouderen adviseurs of uw huisarts.  

  

U kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 2000 of voor een (anoniem) gesprek met een 

van de medewerkers van Open de Voordeur. Kijk op www.opendevoordeur.nl of bel 075-6518390. 

Een uitgebreid overzicht van hulpaanbieders vindt u via www.hulpapp.nl Binnenkort kunt u de app 

installeren als app op de telefoon.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bellen kunt u met:  

Uw huisarts  

Vermoedt u financieel misbruik?   

• Bel dan met de Alliantie financieel veilig ouder worden.     0226 - 723213  

Voor Advies of een melding met Veilig Thuis:        0800 – 2000 (gratis)  

Voor een (anoniem) gesprek met Open de voordeur op:     075 - 651 83 90  

Het sociaal wijkteam in uw buurt:  

• Assendelft Westzaan:           075 - 206 00 19  

Krommenie, Wormerveer, Zaandam Noord,   

• Kogerveld, Zaandam West, Oude Haven       075 - 206 00 18  

• Oud Koog aan de Zaan, Oud Zaandijk      075 - 750 23 80  

• Nieuw West, Westerkoog, Rooswijk       075 - 727 10 51  

• Peldersveld, Hoornseveld         075 - 201 00 06  

• Poelenburg             075 - 727 10 50  

• Rosmolenwijk            075 - 302 00 30  

• Zaandam Zuid            075 - 304 00 33  

mi  

 

 



 

 

 

Huiselijk geweld, niets doen is geen   
optie!  

  
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de 

meest voorkomende gevallen van geweld in 

Nederland. Ouderenmishandeling is één van 

de vormen van huiselijk geweld.  

  
Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal 

incidenten en misdrijven in Zaanstad nog 

steeds toeneemt. Ook het aantal meldingen bij 

Veilig Thuis neemt jaarlijks toe.  

  
Verschillende oorzaken van 

ouderenmishandeling  
Binnen ouderenmishandeling bestaan 5 vijf vormen 

van ouderenmishandeling: financieel misbruik, 

psychische- en fysieke mishandeling, 

verwaarlozing en seksueel misbruik.  
Ouderenmishandeling kan plaatsvinden vanuit 

een patroon van geweld dat al jaren in het 

gezin bestaat. Maar ook daar waar nooit 

eerder sprake is geweest van geweld, kan er 

op oudere leeftijd geweld ontstaan. Door ziekte 

en soms optredende karakterveranderingen 

kan een relatie veranderen en uit balans raken. 

Het huidige Nederlandse zorgsysteem zorgt 

ervoor dat ouderen langer zelfstandig wonen. 

Ze moeten veel zelfstandig regelen.  

  
Overbelast mantelzorgers  
Mantelzorgers worden vaker en langer ingezet 

om hen te ondersteunen. Mantelzorgers 

kunnen overbelast raken, waardoor situaties 

sneller uit de hand kunnen lopen. Daar waar 

nooit eerder geweld is geweest, ontstaat door 

ziekte, groeiende hulpbehoevendheid en 

kwetsbaarheid, risico’s op ontspoorde 

mantelzorg en ouderen mishandeling.  

  
Gemeente en partners in actie  
Voor ons als gemeente Zaanstad ligt hier, 
samen met partners, een belangrijke opdracht. 
Daarom hebben we een lokaal actieplan 
opgesteld. Dat plan moet helpen huiselijk 
geweld eerder en beter in beeld te hebben. 
Maar ook te stoppen en duurzaam op te 
lossen. Dat zorgt ervoor dat slachtoffers, het  

netwerk, vrijwilligers, inwoners en 

professionals huiselijk geweld eerder 

herkennen. En daarmee bespreekbaar kunnen 

maken en tot actie overgaan.  
Het effect is dat mensen meer advies zullen 

vragen en/of meldingen doen bij Veilig Thuis. 

De problematiek wordt zichtbaar. Daardoor 

kunnen we beter en sneller in actie komen om 

huiselijk geweld te verminderen.  

  
Niets doen is geen optie!  
Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem. 

Mensen schamen zich, de familie kan je 

afwijzen en er is angst de kinderen kwijt te 

raken. Iemand heeft tot dat moment dus niet 

het gevoel gehad er iets aan te kunnen of 

durven doen. Dat is vreselijk, want hoe langer 

een situatie voortduurt, hoe groter de schade 

is. Wat we zeker weten, is dat het (bijna) nooit 

vanzelf stopt. En niks doen is geen optie.  

  
Bent u bang of voelt u zich thuis onveilig? 

Bent u wel eens bang voor uw partner? Voel u 

zich onveilig? Slaat of scheld uw partner of uw 

kind? Durft u niet naar huis omdat u zich niet 

veilig voelt? Wordt er thuis gescholden, 

geschreeuwd, geslagen of met spullen 

gegooid? Dat is niet normaal, niet acceptabel 

en niet goed voor uw gezondheid. Ook kan uw 

kind zich hierdoor onveilig voelen. Uw zorgen 

delen is een belangrijke eerste stap.  

  
Wat kunt u doen?  
U kunt in gesprek met mensen om u heen, een 

vriend(in), buren, of, lotgenoten. Ook zijn er 

instanties waar u terecht kunt voor hulp en 

ondersteuning. De Vrijwillige ouderen 

adviseurs, Sociale wijkteams  
(www.swtzaanstad.nl),  of de huisarts. U kunt 

ook contact opnemen met een  
van medewerkers van Open de Voordeur voor 

een anoniem gesprek. Kijk op 

www.opendevoordeur.nl of bel 075-6518390. 

Een uitgebreid overzicht van hulpaanbieders 

vindt u via www.hulpapp.nl. Binnenkort kunt u 

de app installeren als app op de telefoon.  

  

 
 

 



 

               BELANGRIJK          BELANGRIJK      BELANGRIJK      BELANGRIJK 

WEEKREIS MADE VAKANTIE VAN 

MAANDAG 5 TOT EN MET 9 JULI 2021 

Wij hebben nog diverse plaatsen vrij, Wilt u mee: 

meldt u alsnog aan  VOOR 1 MEI A.S.   

Want bij onvoldoende deelnemers kan de reis 

helaas niet doorgaan.   

Voor inlichtingen: Frieda Prins 0621233398 

 

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 

 

Helaas hebben wij in 2020 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. 
Vooruitgebreide informatie zie Kompas no 1- 2021 

______________________________________________________________________________ 

HELAAS     HELAAS     HELAAS      HELAAS     HELAAS     HELAAS 

De bustocht naar de bierbrouwerij op 14 april naar Enschede, heb ik wegens onvoldoende deelnemers 

moeten annuleren. Heel erg jammer maar het is niet anders, voor Spakenburg kunt u zich nog opgeven deze 

is op 26 mei a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buitenlandse reis augustus 2021  naar Clervaux Luxemburg 

 
 
Beste leden, 
 
Helaas hebben wij in 2020 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 

 
 
 
 

 



     

 

       Een ingezonden stuk door een van onze SVZ leden. Hartelijk dank daarvoor. 

 



 

 
DAGTOCHT SPAKENBURG  WOENSDAG 26 MEI 2021 
MET BEZOEK DIVERSE GELEGENHEDEN 
 

 
 

‘ 
 
 
 
 
 
 

Aanwezig: 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 lunch 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 
 

  

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

        Mevr. I Kaldenhoven 
      Mevr. A Vet-den Werf 

Dhr. J H v/d Werf 

  Mevr. A M v/d Werf   

 Mevr. J C Topmam 
_______________________________________________________ 

 

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van mei 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 de bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie. E-mailen 
kan ook. Voor de bon zie pagina 21. 
___________________________________________________________________________ 
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!  
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
www.senzaan.nl  
Dat is de website van onze vereniging. 
Prachtige, actuele informatie over alles wat de 
vereniging bezig houdt.  
En nog meer wat voor u belangrijk kan zijn om 
te weten of te lezen. 

 
 
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. 
  



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 

 

   

 



 

Een ingezonden stuk door een van onze SVZ leden. Hartelijk dank hiervoor. 



 

 



 

 
 

Als we binnen alle regels, weer kunnen opstarten!!  

Nodig ik u graag hartelijk weer uit voor de koffieconcerten. 

We hebben een spiksplinternieuwe site: www.koffieconcerten.nl  

Kaarten kunt u bestellen via www.koffieconcerten.nl 

Telefonisch kaarten bestellen is niet meer mogelijk 

 

wo 31 mrt 2021   11.00 uur  Hongaarse Dansen 

wo.31 mrt  2021   14.30 uur  Hongaarse Dansen 

wo. 28 apr 2021   11.00 uur   Sounds of Nature 

wo. 28 apr 2021   14.30 uur   Sounds of Nature 

___________________________________________________________________________________ 

KORTING VOOR SVZ-LEDEN: 

 
 
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. 
 
  

 



 

  

  

  

 

                                                                                                                                  Zaandam, 
5 februari 2021 
 
Beste vrijwilligers en huurders, 
 
Helaas, er is nog niet echt zicht op wanneer we weer open mogen, al hopen wij vurig dat dit 
begin maart zal kunnen zijn. 
Maar … . 
  
Bestuur en beheer hebben inmiddels niet stilgezeten. Vrijwel het hele interieur is - deels in 
nieuwe kleuren – geschilderd. 
De vloer heeft een opknapbeurt gehad. 
Er zijn nieuwe lampen en wandversieringen opgehangen in De Ekster. De zolder is 
opgeruimd. We zijn klaar voor een nieuwe, frisse start! 
  
Daarnaast zijn onze vrijwilligers wekelijks Het Mennistenerf behulpzaam bij het uitreiken van 
‘lekkers’ aan (eenzame) ouderen in de directe omgeving.  
Ook van de Buurtbieb wordt op afspraak gebruik gemaakt. 
  
Wijkcentrum Dirk Prins is aangewezen als stembureau op 15, 16 en 17 maart voor de 
landelijke verkiezingen.  
Mochten we dan ‘gewoon’ weer open zijn, dan zal een aantal activiteiten die dagen geen 
doorgang kunnen vinden.  
  
Er is nog veel onzekerheid, maar er lijkt licht aan het einde van die ellendige ‘corona-tunnel’. 
Wij houden jullie op de hoogte als er ontwikkelingen zijn! 
Fijn was het dat wethouder Rita Noordzij  gisteren een belrondje deed onder de buurthuizen 
om te vragen hoe het ging en om ons moed in te spreken! 
  
Wij hopen jullie allemaal straks gezond en wel weer te kunnen begroeten bij Dirk Prins. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wijkcentrum Dirk Prins, 
  
Geert Overliese, voorzitter 
Marja Hoogteijling, secretaris 
Olga Overliese, penningmeester 
Marja Duurhout, beheer 
Rinus van der Velde, beheer 
  
  
Mochten er vragen/opmerkingen zijn, de e mail info@dirkprins.nl, wordt dagelijks 
gelezen. 
  
  
  

  



Pennemes heeft door de corona 

regels nog geen programma aan 

ons doorgestuurd. 

Maar wil ons toch iets vertellen 

over hun aanpassingen in de 

binnentuin.  

Door de corona hebben we van de zomer 

noodgedwongen veel gebruik van de binnentuin 

gemaakt. 

Dat was bij nader inzien heel gezellig en het smaakte naar meer.  

Bij de activiteiten hebben we gemerkt dat de indeling in de binnentuin niet handig is voor 

muziekoptredens e.d.  

We willen de aankomende  zomers ook weer activiteiten in de binnentuin gaan doen. Om dat te 

realiseren gaan we wat dingen aanpakken.  

De tuin wordt aangepast; 

bij de recreatiezaal wordt het terras groter gemaakt zodat het toegankelijker wordt voor muzikale 

optredens en activiteiten. En vanaf volgende maand wordt de tuin iedere week netjes gemaakt door 

een groepje tuinmannen.  

Tevens wordt er een “dierentuin” aangelegd waar de kippen en vogels, en wie weet andere dieren, bij 

elkaar komen te staan. Natuurlijk niet door elkaar, dat zou toch een rommel geven!  

De bestaande bankjes worden weer opgeknapt en het nieuwe terrasmeubilair heeft u vast al gezien.  

En nu maar wachten op een mooie zomer.  

  

___________________________________________________________________________ 

VINDT DE VERBORGEN SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN. 

 
         



 

     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                                                   

 



 

 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  

 



 

 

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 

 


