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

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

 

Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van september 2021  

Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie. 

 

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

Copy voor het Kompas no 5 (september oktober) 2021, inleveren voor 8 augustus  

 
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  
                              

 
Activiteiten:      Dag  Datum      Tijd _____ 
Bestuursvergadering:   vrijdag  2-7-21         09.30 uur  
     vrijdag  6-8-21    09.30 uur. 
5 daagse reis Made  maandag  5-7-21   10.30 uur 
4 daagse reis Clervaux maandag 23-8-21   Volgt     

 



 

 

 

      V O O R W O O R D. 

Ons leven als Nederlanders ziet er, hoewel corona nog steeds heerst, gelukkig een stuk beter uit. Het 

zonnetje schijnt meer en we hebben al een flink aantal warme dagen gehad.  

Er is, gelukkig, een zich voortzettende daling van het aantal corona patiënten waardoor versoepeling van 

de beperkende corona maatregelen mogelijk was en we zelfs op een terrasje van de zon kunnen genieten.  

En, erg belangrijk, gezien onze leeftijd zullen alle SVZ-leden, voor zover u dit wilde, inmiddels 

gevaccineerd zijn. 

Wat vindt u van dit Senioren Kompas, professioneel gedrukt en in kleur? Dat was een verrassing niet 

waar? En ..... dit is geen éénmalige aktie. Voortaan ontvangt u elke 2 maanden zo’n prachtig Senioren 

Kompas in kleur. De “plaatjes” bij bijvoorbeeld de beschrijvingen van dagtrips en vakantiereizen zullen nu 

nog beter tot hun recht komen. 

Nu wij zijn overgegaan tot het laten drukken van het Senioren Kompas bij een drukkerij in kleur, wil het 

bestuur van de SVZ niet nalaten Jaap Slot te bedanken voor het jarenlange drukken van het Senioren 

Kompas in zwart wit. Veel respect en dank voor je inzet vele jaren, Jaap! 

Over dagtrips en vakantiereizen gesproken: Helaas kon de dagtrip naar Spakenburg door de toen nog 

heersende corona maatregelen niet doorgaan. Het museum was niet open en ook een lunch binnenshuis 

kon niet. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, deze dagtrip naar Spakenburg is alleen uitgesteld en staat 

zeker nog op het programma. 

Wat nu eerst aan de beurt is, is een prachtige 5 daagse vakantie naar Made begin juli, waarvoor u zich nog 

kunt inschrijven (zie de beschrijving verderop in dit Senioren Kompas). Verder is er in augustus een 

vakantie naar Luxemburg gepland en voor de klaverjasliefhebbers onder u: het klaverjassen op zaterdag in 

het Pennemes kan helaas nog niet, maar ..... in november kunt u met onze SVZ mee op klaverjasreis naar 

Valkenburg. Deze klaverjasreis wordt gecombineerd met een bezoek aan de Kerstmarkt in Keulen waar u 

kunt genieten van typisch Duitse lekkernijen en leuke Kerstcadeautjes kunt kopen. 

Veel gezondheid en heel veel leesplezier gewenst met dit Senioren Kompas.  

 

                        BINGO EN KLAVERJASSEN  

 
Er is mij gevraagd of ik een stukje voor in het senioren Kompas wilde schrijven. 
Over wat ik allemaal doe voor de club. 
Ongeveer 6 jaar geleden ben ik begonnen met het helpen bij het klaverjassen, wat al gauw over ging met 
het inschrijven van de mensen, dat doe ik nog steeds. 
Toen werd mij gevraagd of ik Bep niet wilde helpen met de BINGO in Pennemes. 
Heel erg leuk! 
Wat al gauw over ging, met zelf twee bingo’s te draaien. 
zowel in de Vuister en één in de Bovenkruier.  
Wat ik met plezier doe samen met Wil Schreuder.  
Helaas staat alles door Corona stil, we hopen het weer gauw op te pakken. 
Dit is een kleine inkijk voor wat ik doe bij SVZ.  
 
TOT SPOEDIG.  Ineke v Wijngaarden. 
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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. 

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 een aantal 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 

__________________________________________________________________________________ 
 

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 winkel of leverancier. 
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Vijfdaagse vakantie naar Made van 5 t/m 9 juli 2021. 
 
Deze prachtige vijfdaagse vakantie naar Made, die al eerder in ons Senioren Kompas vermeld stond, willen 
wij nogmaals onder uw aandacht brengen. Er zijn nog 5 kamers beschikbaar. 
 

Made is een dorp met ruim 12.000 inwoners in de provincie Noord-
Brabant, gelegen op de grens van de hoger gelegen Brabantse 
zandgronden en de klei van de grote rivieren. Het ontstond 
oorspronkelijk als een verzameling boerderijen op de stadsweide 
(De Maede) van Geertruidenberg.  
 
Made wordt omringd door landbouwgebied en landbouw is nog 
steeds een belangrijke bron van inkomsten voor een groot deel van 
de inwoners. Behalve traditionele  boeren bedrijven  zijn er ook veel 
moderne glastuinbouwbedrijven.   

 
In de Hoofdstraat zijn diverse winkels en op woensdag is er een weekmarkt 
op het Raadhuisplein.        
Kenmerkend voor Made is het stervormige stratenplan in het centrum, waar in 
het middelpunt ooit een windmolen stond.  
 
U verblijft in ****viersterren Hotel-Restaurant “De Korenbeurs” waar 
tweepersoons en éénpersoonskamers (toeslag 80 euro per kamer) 
gereserveerd zijn. 
 
Vertrek om 10.30  Vrieschgroenstraat parkeerterrein AH . Onderweg krijgt u een lunch.  
Aankomst in het hotel op 5 juli. ’s Avonds om 18.00 uur wordt u een heerlijk diner geserveerd (incl. 
drankjes). 
 

De volgende dag, 6 juli, bent u na het ontbijt in de gelegenheid 
zelf Made te verkennen. U wordt voor de lunch in het hotel 
terugverwacht. Na de lunch wordt vertrokken naar Oudenbosch, 
waar de prachtige Basiliek, een schitterende replica van de Sint 
Pieter in Vaticaanstad, wordt bezocht. Het is een Rooms 
Katholieke kerk die tussen 1867 en 1880 gebouwd werd en in 
1912 tot Basilica Minor werd verheven.  
 
Op woensdag 7 juli is er na het ontbijt “vrije tijd” om bijv. naar 
de weekmarkt op het Raadhuisplein te gaan   (open vanaf 09.00 
uur, alleen op woensdag) of te winkelen in één van de gezellige 

winkeltjes in de Hoofdstraat. Na de lunch in het hotel wordt er vertrokken naar Drimmelen voor een 
rondvaart. Met rondvaartbedrijf “Zilvermeeuw”   wordt een 2 uur durende vaartocht gemaakt. Tijdens de 
vaartocht krijgt u koffie of thee met Biezenkoek uit de streek aangeboden. 
 

Op 8 juli, de vierde dag alweer, staat een bezoek aan 
Antwerpen  op het programma.  
U krijgt een lunchpakket mee. Na aankomst wordt een mooie 
rondrit met gids gemaakt. Vervolgens kunt u de stad op eigen 
gelegenheid verkennen. Het historisch centrum van Antwerpen is 
beeldschoon met prachtige straatjes met eeuwenoude huisjes en 
gezellige pleinen met terrassen.  
 
Op 9 juli wordt na het ontbijt vertrokken, richting het Gooi, langs 
Paleis Soestdijk en Kasteel Drakensteijn naar de Lage Vuursche. 
Daar is de laatste stop. De lunch is voor eigen rekening. 
Vervolgens wordt u bij de opstapplaats weer afgezet.  

 
Deze prachtige vijfdaagse vakantie met verblijf in ****viersterrenhotel “De Korenbeurs” in het rustieke Made 
kost 520 euro per persoon [twee persoons kamer] met een toeslag van 80 euro voor een 
éénpersoonskamer.  

                                     Aanmelden bij Frieda Prins, 0621233398.                                  5 

 



 

 

 

 
  

 

                                              

Mevr. G M de Lange 

Mevr. B Misset 

     
_______________________________________________________________________ 

 

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van september2021 

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. Of met het aanmeldingsformulier in dit blad 
___________________________________________________________________________ 
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 meerdere doorklik mogelijkheden. Als u naar de onderkant 
van de pagina scrolt, ziet u uit hoeveel bladzijde de pagina bestaat.  
 
Op de welkom site is ook een “zoek functie”  aanwezig.  
Wilt u onze site eens bekijken en uw op of aanmerkingen zijn welkom bij onze redactie. 
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Op veler verzoek gaan wij met de bus naar Boskoop dit keer voor de najaarsmode en wel op 22 
september ( We hopen dat het nu ook echt door kan gaan) 
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. 
Opgeven en Betalen voor 1 september.  
Diegenen die zich de vorige keer opgegeven hebben, toch even Vera bellen. 
Zij hebben zeker een plaats in de bus. 
 

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. 
Na opgave graag betalen op bankrekening nr. NL 10 RABO 0180 5343 35 t.n.v. Seniorenvereniging 
Zaanstreek 
          
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. 
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Vierdaagse klaverjasreis naar Valkenburg  

     van 22 t/m 25 november 2021 met bezoek aan: 

 Kerstmarkt in Keulen/Duitsland. 
 

 Van 22 t/m 25 november hebben wij een prachtige klaverjasreis naar 
Valkenburg gepland met een bezoek aan de Kerstmarkt in Keulen.  
 

Valkenburg is een gezellige, historische stad, gelegen aan de Geul in het Zuid-
Limburgse heuvelland.  
De natuur rondom Valkenburg is schitterend. In de gemeente bevinden zich 
diverse belangrijke natuurgebieden, waaronder de Cauberg. Ook zijn er 
beroemde mergelgrotten zoals Steenkolenmijn Valkenburg en de 
Fluweelengrot, die onder de kasteelruïne ligt. Dit gangenstelsel werd pas in 
1937 ontdekt. Ooit boden de gangen een ontsnappingsroute voor ridders en 
andere kasteelbewoners voor het geval dat vijanden het kasteel binnenvielen. 
Prachtig gelegen aan de voet van de kasteelruïne is restaurant De Hasselhoff 

dat een fantastisch uitzicht biedt over het plaatsje Valkenburg. Een ideale plek voor een kopje koffie met 
de beroemde Limburgse vlaai. 
Leuk om te weten: het gebied rond Valkenburg staat ook bekend om zijn wijn. Die is te koop in de fraaie 
winkels in het centrum van Valkenburg, evenals andere specialiteiten, boeken, kleding en souveniers. 
 

In Valkenburg  zijn maar liefst 3 markten, van kleinschalig tot zeer uitgebreid, 
waar u ambachtelijke streekproducten en regionale lekkernijen kunt kopen 
(ma.van 09.00 uur tot 13.00 uur op het Walraamplein, di. van 08.00 uur tot 
12.00 uur op het Sint Gerlachsplein en op do. van 09.00 uur tot  13.00 uur op de 
Doctor Erensstraat).  
 
U verblijft in ***driesterren familiehotel “Hotel Op de Boud” waar 
tweepersoons en éénpersoonskamers (toeslag 40 euro per kamer) 
gereserveerd zijn. 
 

“Hotel Op de Boud” ligt aan de rand van Valkenburg, op 
loopafstand van het centrum, nabij de bossen, het 
heuvellandschap en het Geuldal. 
Het hotel beschikt over een lift, receptie, restaurant, diverse 
terrassen, een gezellige huisbar, wintertuin en een mooie zaal 
om te kaarten. 
Alle kamers zijn voorzien van televisie, kluis, waterkoker en 
badkamer met douche en toilet. 
 
De klaverjasreis is georganiseerd met BTR reizen, aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). 
U reist met een luxe touringbus van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Hellingman/Van Delen. 
De luxe touringbus is voorzien van verstelbare zitplaatsen, voetsteunen, airconditioning, cateringkleppen 
(om uw kopje koffie op te zetten), een koffiebar, toilet, koelkast, audio-cd en dvd. 
 

U wordt om op 22 november om 10.30 uur in Zaandam 
opgehaald, waarna rechtstreeks naar het witte stadje  
Thorn (nabij Roermond) gereden wordt.  Daar wacht u een 
uitgebreide koffietafel met kroket. 
Vervolgens door naar “Hotel Op de Boud”, waar u in de 
middag aankomt. ’s Avonds omstreeks 18.00 uur wordt u 
een heerlijk 3 gangen-diner geserveerd (incl. drankjes). De 
drankjes (koffie, thee, limonade, bier van het vat, huiswijn, 
jenever of een advocaatje; geen buitenlands gedistilleerd) 
zijn elke avond van 18.00 tot 22.00 uur gratis. 

Elke avond (3 avonden) is er een klaverjaswedstrijd van drie partijtjes. De door u behaalde punten van 
de 3 avonden worden opgeteld en na afloop van de derde partij op de laatste avond is de prijsuitreiking 
aan de 3 klaverjassers die de hoogste punten bereikt hebben. Er zijn drie prachtige prijzen; wat de 
prijzen zijn blijft een verrassing tot de prijswinnaars bekend zijn. 
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De volgende dag, 23 november, staat na het ontbijtbuffet het 
bezoek aan de Kerstmarkt in Keulen op het programma. U 
komt – naar verwachting – om 12.00 uur ’s middags in het 
centrum van Keulen aan. U heeft vervolgens ruim de tijd om 
zelf Keulen en de Kerstmarkt te verkennen.                  
Duitsland is een echt Kerstland en Keulen is wat 
Kerstmarkten betreft misschien wel de bekendste. De 
kerstsfeer op de Kerstmarkt, die gelegen is rond de 
schitterende Dom, is ontzettend gezellig. U kunt genieten van 
glühwein, Reibekuchen (Duitse aardappelpannenkoekjes), 
Bratapfel (gestoofde appel), peperkoek, mousserende wijnen 
en amandelen. Naast deze typisch Duitse lekkernijen kunt u 

voor uw kerstinkopen op de Kerstmarkt o.a. prachtige kerstballen, unieke kaarsen, kerstsokken, wanten, 
sjaals, schitterende beeldjes en glasblaaswerk vinden.  
Een bezoekje aan de klassieke kathedraal mag zeker niet ontbreken. Vanaf deze kathedraal kunt u de 
hele verlichte en versierde stad zien.  
De lunch is vandaag op eigen gelegenheid en voor eigen kosten. Maar waarschijnlijk eet en drinkt u 
zoveel lekkernijen aan de kraampjes dat u geen eens trek heeft in een lunch.  
Na terugkomst in het hotel is er weer een heerlijk 3-gangen diner en na het diner wacht de 
klaverjascompetitie. 
 
Op woensdag 24 november is er na het ontbijt tegen 10.00 uur met de touringbus een mooie rit door het 
Limburgse landschap naar het drielandenpunt in Vaals waar de 
grenzen van België, Duitsland en Nederland samenkomen. Het is 
ook het hoogste punt van Nederland.  
 Rond 12.30 bent u weer terug in het hotel voor een heerlijke 
lunch. Na de lunch bent u vrij om op eigen gelegenheid 
Valkenburg te verkennen. U kunt ook besluiten om naar 
Maastricht te gaan. Het treinstation is vlak bij uw hotel en het is 
slechts 11 km naar Maastricht.  
Het diner is vandaag vroeg, want om 19.00 uur is een bezoek aan 
de Christmas Parade gepland. De Christmas Parade is een 
schitterende verlichte parade/optocht van praalwagens en 
dansers in prachtige kostuums die door het centrum van Valkenburg trekt. 
 
Weer terug in het hotel is de derde ronde van de klaverjascompetitie met na afloop de prijsuitreiking. 
 

Op 25 november, de vierde dag alweer, vertrekt u na het 
ontbijt om 10.45 met de touringbus richting Utrecht, waar u in 
een goed restaurant in de buurt van Utrecht omstreeks 12.30 
van een vroeg diner kunt genieten. 
 
Vervolgens wordt teruggereden naar Zaandam waar u bij de 
opstapplaats weer wordt afgezet.  
 
 
 
 

Deze prachtige vierdaagse klaverjasreis met verblijf in 
***driesterrenhotel “Hotel Op de Boud” in het gezellige Valkenburg 
kost 325 euro per persoon [twee persoons kamer] met een toeslag 
van 40 euro voor een éénpersoonskamer.  
  
U dient voor deze reis wel goed te been te zijn (geen rollator). 
 
Het is mogelijk om deel te nemen aan een collectieve annuleringsverzekering. De kosten hiervan zijn 25 
euro voor de volledige 4 dagen.  
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    Houd u van lezen? Hier zijn enkele aanraders. 
 
Wie van lezen houdt, weet dat een goed geschreven boek 
je helemaal in beslag kan nemen. Je vergeet de tijd, waant 
je in een andere wereld, de wereld die in het boek 

beschreven wordt. Je vereenzelvigt je met de hoofdpersoon, bent als het ware die 
hoofdpersoon, woont in een luxe villa, hebt prachtige juwelen en kasten vol met 
prachtige kleren en schoenen. Of je bent bijvoorbeeld de super-detective die met groot 
gemak misdaden oplost. 
Met een goed boek, hoor en zie je niets meer om je heen en je wilt blijven lezen, kan het boek niet 
wegleggen en wil het liefst doorlezen tot het uit is. 
Naast het plezier en de ontspanning van lezen (uit onderzoek is gebleken dat lezers minder stress 
hebben als niet-lezers) maakt lezen dat je dingen beter onthoudt.  
En praten over boeken, die je samen of alleen gelezen hebt,  is heel plezierig. 
 
Romans.  

“De zevende zus” van Lucinda Riley. 
Het zevende deel van de ongelooflijk populaire “Zeven Zussen-serie” is uit. Main en Ally vinden 
aanwijzingen die misschien leiden tot het vinden van hun ontbrekende zus. Maar wil ze wel 
gevonden worden? 

“Cliënt E. Busken” van Jeroen Brouwers (Libris literatuurprijs 2021). 
Dit boek is geschreven vanuit de belevingswereld van een woedende, even geniale als 
verwarde oude man, die in een verzorgingshuis is opgenomen waar hij zich gruwelijk 
ergert aan de betutteling.  
 
Waar gebeurd. 

“Agent Sonya” van Ben Macintire. 
Dit is het indrukwekkende verhaal van Ursula Kuczynski, een Duits Joodse vrouw die de 
gevaarlijkste operaties uitvoerde. Van het bespioneren van de Japanners in Mantsjoerije tot 
het plannen van een moordaanslag op Hitler. Dit verhaal is nooit verteld. 

 
Detectives/thrillers. 
“De moord op Windsor Castle” van S.J. Bennett. 
Op 21 april is Koningin Elizabeth 95 jaar geworden. Dit vroeg volgens S.J. Bennett om 
een vrolijke thriller. Na prins Philips “Dine and Sleep”- feestje wordt één van de gasten 
dood in zijn kasteelkamer gevonden. Met de hulp van haar assistent-secretaresse Rozie 
ontpopt de koningin zich noodgedwongen tot een scherpzinnige detective. 
 “Wie niet horen wil” van Nikki French. 

Tessa’s schattige dochtertje Poppy begint opeens vreemde taal uit te slaan. Ook maakt ze met 
zwarte wasco lugubere tekeningen waarop iemand van een hoge toren valt. Tessa maakt zich 
grote zorgen. Heeft Poppy misschien een misdrijf gezien? Als de politie geen actie onderneemt 
gaat Tessa zelf op onderzoek uit. 
 “Vogeleiland” van Marion Pauw. 

Het boek gaat over Marianne, een puber die alles haat, school, haar ouders. Ze loop van huis weg om 
met de veel oudere Berend op een onbewoond eiland te gaan wonen. Maar als ze zwanger 
raakt, houdt Berend haar gevangen. Jaren later doet een schokkende gebeurtenis bij de 
familie de hoop opleven dat Marianne nog leeft. 
“De duisternis tussen ons” van Molly & Rolf Bürlind. 

Rolf Bürlind schreef dit boek, een  ontzettend spannend Zweeds misdaadverhaal, 
met zijn dochter Molly. Met zijn vrouw Cilla schreef Rolf o.a. de “Martin Beck-reeks”  
 
 

Tuinboeken. 
 “De groene tuin” van Floor Korte. 
Dit boek beschrijft hoe je een balkon of tuin vol tegels verandert in een groene oase, 
een mooie en milieu vriendelijke omgeving voor mens, vogel en insect. 
 

.“Een kleine biologische moestuin” van Arthur Motté. 
Hoe verbouw je heel veel op slechts een paar vierkante meter. Het boek beschrijft o.a. sla 
op hoogte telen, een insectenhotel bouwen en hoe je naaktslakken kan verjagen. 
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  Dagtocht naar de Historische Kelders van Arnhem op woensdag 15 september 2021. 

Onder de winkelstraten van Arnhem bevinden zich zo'n 39 

eeuwenoude kelders. In 2001 zijn deze kelders in oude glorie 

gerestaureerd en onderling met elkaar verbonden. Voor de 

noodzakelijke reparaties werden hedendaagse materialen gebruikt. 

Hierdoor ontstond een uniek historisch monument in Arnhem. 

Uitgerust met nissen voor kaarsen en fraaie tongewelven (gewelven 

gebouwd als fundament voor een huis, met tegelijk ruimte om dingen 

op te slaan, veelal wijn) maken zij het verre verleden van Arnhem 

zichtbaar. Regelmatig zijn de Historische Kelders ook het decor van de meest uiteenlopende exposities of 

huizen er activiteiten van diverse stadsevenementen 

Op de woensdag zijn deze Historische Kelders van 12.00 uur 

tot 17.00 uur open. U kunt op eigen gelegenheid de wandeling maken 

door de kelders en genieten van de eeuwenoude elementen en 

sporen van gebruik in vroeger eeuwen. De baliemedewerker 

heeft een plattegrond klaar liggen. Entree 4 euro (voor eigen 

rekening). Aan de hand van 

getoonde Arnhemse 

bodemvondsten, informatieborden en zintuigprikkelende verrassingen maakt u 

een chronologische reis door de tijd en beleeft u de geschiedenis van Arnhem. 

Er zijn enige opstapjes en afstapjes (trappetjes). Geadviseerd wordt platte 

schoenen te dragen 

Ook organiseert de Stichting Gilde Stadswandeling  op woensdagmiddag om 

14.00 uur een rondleiding van 1 uur tot 5 kwartier door deze kelders. 

Inclusief gids is de entree 5 euro per persoon (voor eigen rekening).  

In één van de kelders is een granito vloer met het fundament van pekelbakken. 

Een oude, onverwoestbare kluis herinnert aan de firma Noppen, een bedrijf in 

staalproducten. 

Alle consumpties, 2 kopjes koffie met 

gebak, de  lunch (een koffietafel met kroket) en afsluitend een heerlijk 

3-gangen diner zijn bij deze dagtocht inbegrepen.  

Vertrek is om 09.00 uur vanuit Zaandam (Parkeerterrein AH XL, 

Vrieschgroenstraat 5, Zaandam). De bus rijdt via Amsterdam, Naarden 

en Baarn naar Spakenburg waar u koffie met  gebak krijgt 

aangeboden.. 

De reis wordt vervolgd naar Hoenderloo waar om 12.00 uur de lunch 

(koffietafel met kroket) wacht, waarna doorgereden wordt naar Arnhem, om op tijd aan te komen om – als u 

dit zou wllen – aan te sluiten bij de rondleiding met gids die om 14.00 uur start. Ook kunt u op eigen 

gelegenheid de Historische Kelders bezichtigen. Om 16.00 uur wordt vertrokken uit Arnhem. Na een mooie 

rit door Gelderland naar de provincie Utrecht wordt gestopt in Haarzuilen voor het 3-gangen diner. Om 

21.00 uur wordt u weer afgezet bij het vertrekpunt  aan de Vrieschgroenstraat.  

De dagtocht kost 69 euro per persoon. 

Deze dagtocht naar de Historische Kelders van Arnhem is 

zeker de moeite waard. U kunt zich tot 1 september opgeven 

bij Frieda Prins, 0621233398.                                                                            
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Wat te doen bij ouderenmishandeling   

 
Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch overkomt het 1 op de 20 ouderen van boven de 65 jaar. 
Op de Dag van de Ouderenmishandeling (15 juni) is er extra aandacht voor ouderenmishandeling. Wie weet heeft 
u ook wel eens het idee dat er iets niet klopt.  Dan het is goed om signalen te (leren) herkennen. Juist ouderen zijn 
vaker afhankelijk van de zorg of hulp van anderen en dat maakt ze extra kwetsbaar. Maakt u zich zorgen om een 
ouder iemand? Of bent u zelf slachtoffer van mishandeling? Praat erover, want praten helpt. Of zoek hulp. Voor 
uzelf of voor een ander.   
  
Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld  
Bij ouderenmishandeling denk je misschien al gauw aan lichamelijke of psychische mishandeling.  
Maar ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik zijn vormen die voorkomen. 
Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in zorginstellingen. In huiselijke kring gaat het 
meestal om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. In een zorginstelling gaat het om 
mishandeling door beroepskrachten in de zorg.   
  
Ontspoorde mantelzorg  
Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is vaak niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de 
zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden 
tot situaties waarin ouderen geen goede zorg meer krijgen of compleet afhankelijk zijn van mensen die het niet 
goed met ze voor hebben. We noemen dit ook wel ontspoorde mantelzorg.  
  
Schoondochter:  
‘Mijn schoonzus nam gaandeweg de regie over in het huishouden van mijn 80 jarige schoonouders. Dat deed ze 
vanuit hele goede bedoelingen en zorgzaamheid. Toch vonden we haar aanpak veel te  dwingend want ze nam de 
regie over hun leven compleet van ze over. Zonder overleg met mijn schoonouders en al helemaal niet in 
samenspraak met ons. Intussen had ze wel zeggenschap over hun bankzaken en regelde alle formele contacten. 
Mijn schoonouders hadden niets meer in te brengen en werden echt bang voor hun eigen dochter. Toen wij 
vonden dat het tijd werd voor professionele hulp, wees ze dat eerst af omdat ze het in eigen hand wilde houden. 
Daarna sloeg dat juist om en deed ze er alles aan om mijn schoonmoeder wilsonbekwaam te laten verklaren. Het 
bleek dat ze zelf de mantelzorg niet goed meer aankon, er te weinig waardering voor terug kreeg en ze daarom 
helemaal niets meer overlegde. Uiteindelijk is het ons gelukt om samen naar betere oplossingen te zoeken die mijn 
schoonzus konden ontlasten. Maar da hebben we wel flink de confrontatie voor moeten zoeken’   
  
Wilt u weten wat u kunt doen, kijk dan op ikzitklem.zaanstad.nl  
Bellen met Veilig thuis voor advies of een melding mag natuurlijk ook. Bel dan: 0800-2000  Ben je in direct gevaar? 
Bel dan 112.  
  

Huiselijk geweld melden via apotheek (Masker 19)  
 
Sinds mei 2020 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld met het codewoord ‘masker 19’ bij de apotheek 
een melding doen van huiselijk geweld. Door de ministers is met de apotheken afgesproken om met 
deze mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken.  
 
Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil 
doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst 
voor slachtoffers die niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.  
Huiselijk geweld melden kan in eerste instantie door telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis 
of– bij een levensbedreigende situatie – met de politie. In sommige gevallen is het voor slachtoffers 
lastig om te bellen zonder dat de dader dit merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zoveel 
mogelijk thuis is.  
 
Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. Als een slachtoffer het 
codewoord ‘masker 19’ gebruikt bij de apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een 
aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek 
bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis. Het melden van huiselijk geweld via een 
codewoord bij de apotheek is al eerder in een aantal andere landen ingevoerd.  
   
Ben je slachtoffer van huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk geweld in je omgeving? Je 
kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. In alle gevallen kun je via 0800-2000 
terecht bij Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar? Bel dan 112.  
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Vierdaagse vakantie naar Clervaux, Luxemburg 23 t/m 26 augustus.    

Clervaux is een prachtig klein stadje, gelegen in een diep, nauw dal 

aan de oevers van de Clerve in het hartje van de Ardennen in het 

Groothertogdom Luxemburg. Het  is één van de mooiste stadjes van Luxemburg. 

Als u het stadje ingaat (het centrum van Clervaux is een voetgangerszone), komt u 

als eerste een gezellige winkelstraat tegen en een plein met verschillende leuke 

terrassen.  

Bij het plein is een lift die u naar het Kasteel van 

Clervaux brengt.  Het kasteel stamt uit de 12e eeuw 

en ooit woonden er de machtige graven van 

Clervaux. U kunt in het kasteel diverse musea 

bezoeken, er is o.a. een expositie van miniaturen van 

kastelen in Luxemburg.  Hoogtepunt van het Kasteel 

van Clervaux is de foto expositie “The Family of 

Man”, een fototentoonstelling met honderden 

zwart-wit foto’s van mensen over de hele wereld. 

Na uw bezoek aan het kasteel kunt u onderlangs 

verderlopen (u dient voor deze vakantie wel goed te been te zijn/geen 

rollator) waarna u uiteindelijk bij de Parochiekerk komt, een  opvallend  gebouw 

met twee torens, dat vrij te bezichtigen is als er geen dienst is. De Parochiekerk 

stamt uit 1910, is gebouwd in Rijnland-Romaanse stijl met  prachtige 

gebrandschilderde ramen en boven het ingangsportaal is een mooi mozaïek. De beelden en preekstoel zijn 

zeker de moeite waard.  

 

U verblijft in ***driesterren hotel  “Du Commerce”, waar u op de eerste dag, 23 augustus, na aankomst  

’s avonds van een heerlijk driegangen diner kunt genieten.   

 

Op 24 augustus is er na het ontbijt “vrije tijd” om zelf Clervaux te 

verkennen. ’s Middags wordt er vertrokken naar het stadje 

Bastogne, waar u een stadstour krijgt. Bastogne, ook wel 

Bastenaken genoemd, ligt net over de grens met België in de 

Belgische provincie Luxemburg. De stad telt meer dan 15.000 

inwoners, die Bastenakenaars worden genoemd. Enkele 

bezienswaardigheden in Bastogne zijn het “Voie de la Liberté”, de 

St. Pieterskerk en het tankmonument. ’s Avonds diner in uw hotel. 

Ook op de derde dag, 25 augustus, is er na het ontbijt een (niet te lange) tocht en wel door de Regio 

Mullertal, dat door het golvende landschap, dat aan Zwitserland doet denken, ook wel Luxemburgs “Klein 

Zwitserland” wordt genoemd. Het wordt gekenmerkt door ontzaglijke rotsformaties.  De compositie van 

rotsen en hun erosie hebben het landschap dat zo typisch is voor Luxemburgs “Klein Zwitserland” 

geschapen. Vervolgens is de tocht naar Esch-sur-Sure,   een parel in de Ardennen.  Het dorp is gebouwd op 

de oever van de rivier de Sure en dichtbij het dorp is in de rivier een grote stuwdam aangelegd. Terug in uw 

hotel wacht weer een heerlijk diner. 

Op 26 augustus wordt na het ontbijt met de terugreis begonnen. Er is een stop in het Duitse dorp 

Monschau,  aan de rand van de Eifel aan de bovenloop van de Roer, amper 4 km van de Belgische grens. 

Monschau heeft een Middeleeuws stadsbeeld met idyllische vakwerkhuisjes.  Vanuit het marktplein maakt u 

met een stadstreintje een mooie rit door de omgeving. In de middag wordt de terugreis vervolgd naar een 

gezellig restaurant voor een heerlijk afscheidsdiner, waarna u weer naar Zaandam wordt gebracht. 

Deze vierdaagse vakantie met verblijf op basis van halfpension (ontbijt en diner) in ***driesterrenhotel “Du 

Commerce” in het prachtige Clervaux in Luxemburg met diverse uitstapjes kost ongeveer 340 euro per 

persoon (twee persoons kamer) met een toeslag van 15 euro per nacht voor een éénpersoonskamer.                                 
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Ik heb goede ervaringen opgedaan met diverse zgn. "Huiskamers" in Zaanstad. 

  "De Huiskamer" is een samenwerking tussen de Sociale Wijkteams en de Gemeente 

Zaanstad, 
   Samen met Parnassia. 

Hieronder meer details over de doelstellingen en de locaties (per eind mei '21): 

Echt, als de muren op je afkomen in deze Corona-tijd, of om andere redenen, 
is het de moeite waard om eens een Huiskamer te gaan bezoeken. 

                                                        Marcel Laan. 

De Huiskamer 

In de huiskamer is iedereen welkom. Als je je eenzaam voelt en graag in contact komt met anderen, 
je door een moeilijke periode gaat of psychische problemen hebt zoals bijvoorbeeld een burn out 
of als je dak en thuisloos bent  

  
-Wil je even een kop koffie drinken met anderen?  
-Heb je behoefte aan een luisterend oor?   
Je bent van harte welkom bij de Huiskamer! 
Je kunt gratis bij ons binnen lopen op diverse locaties in Zaanstad.   

  
Voor ons telt iedereen mee  
Bij de inloop is altijd een ervaringsdeskundige en een medewerker van het Sociaal Wijkteam aanwezig.   

  

Let op!   

1. (1)  In verband met Corona: iedere locatie houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. 
      Heb je verkoudheidsklachten of koorts, kom dan niet naar de inloop. Zo voorkomen we besmetting.   
(2) I.v.m. de wisselende Coronamaatregelen kunnen wij genoodzaakt zijn 
      om aanpassingen te doen in ons programma 
      zoals bijvoorbeeld (tijdelijk) de Huiskamer digitaal organiseren 
      of werken met aanmelding vooraf bij een regulier fysieke huiskamer. 
      Check daarom vooraf onze facebookpagina: https://www.facebook.com/dehuiskamerZaanstad/  
      of bel met het Sociaal Wijkteam, vermeld onder de Huiskamer die je wil bezoeken (zie onder).  
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Wij hebben gehoord …… Wouter Harbers start weer op.  
Hij nodigt u graag uit bij zijn koffieconcerten. 
Zij hebben een spiksplinternieuwe site: www.koffieconcerten.nl  
Kaarten kunt u bestellen via www.koffieconcerten.nl 
Telefonisch kaarten bestellen is niet meer mogelijk 
 

 
 

wo  21 juli            2021  11.00 uur  Verfrissend zomerconcert 

wo. 25 augustus  2021  11.00 uur  Sound of Music & Mozart 

__________________________________________________________________________________ 

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 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. 
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     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                                                   
 
 

 
16 

 



 
 
 

 
    EEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN 

                                      
 d                  *NIEUW* DUITSE LES.  
                      Maandag 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! 
                      Aanvang: Maandag 13 september 
 

 SPAANS: BEGINNERS EN GEVORDERDEN   
Beginners:               Vanaf dinsdag 7 september        15.00  – 16.30 uur  
Licht gevorderd:   Vanaf donderdag 9 september  13.00 –  14.30 uur  
Gevorderd:    Vanaf donderdag 9 september  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 SPREEKUUR MARQUIS ADVOCATEN OP 
ALLE WOENSDAGEN VAN 09.30 – 11.30 UUR. Bellen voor 
afspraak dinsdag tevoren tot 12.00 uur: 0650445878 (Marja) 
Een advocaat helpt u verder met alle juridische problemen.  

 

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 en deskundige hulp aanwezig.  

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

   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 5,00 per les                   

Informatie en aanmelding: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 
Zaandam. Telefoon: 0623213238 (Marja). E mail: info@dirkprins.nl                   
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JAARVERSLAG 2020 
VOORWOORD 

 
Beste leden, 
 
De jaarvergadering van de SVZ wordt gewoonlijk in maart gehouden. 
In deze jaarvergadering worden de diverse stukken van het bestuur van de SVZ door de leden 
besproken en (hopelijk) goedgekeurd. 
Ook kunnen de leden kritiek uiten, voorstellen doen of nieuwe ideeën inbrengen. 
Door de corona zijn we gedwongen het dit jaar, in 2021, met betrekking tot het jaar 2020 anders 
te doen. 
Het bestuur van de SVZ heeft daarom besloten om het in 2021 als volgt aan te pakken: 
Verslagen en overzichten werden in april en mei opgesteld en verzameld. Dit betreft de 
volgende stukken: 

• Voorwoord. 

• Verslag kascommissie inclusief goedkeuring 2020/ Financieel boekjaar 2020 

• Notulen 6 augustus 2020./ verslag ledenadministratie 

• Jaarverslag Belastinghulp/Website/Hulp aan huis/ Redactie Senioren Kompas. 

•  Verslag: Activiteitencommissie/ Lief en Leed 
 
U kunt op de samenvattingen die wij hierbij publiceren reageren en is er de mogelijkheid om de 
financiële stukken hierover later in te zien.  
 
Het bestuur van de SVZ handelt reacties vóór 1 september  af.  
Het bestuur van de SVZ gaat uit van volledige décharge van de leden indien er geen bezwaren 
zijn ingestuurd.  
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Financieel verslag 
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Verslag ledenvergadering Seniorenvereniging Zaanstreek, 6 augustus 2020 

Aanwezig: 11 Leden 

Bestuur: H.de Jonge, F.den Boer, A.Brans-Filius 

Afwezig: Frieda Prins en anderen (met bericht) 

Verslag: A.P.Froom-Huiskens 

 
1.Opening en vaststellen van de agenda 
Voorzitter Henk de Jonge opent de vergadering, die deze keer in Buurtcentrum  
‘De Vuister’ in Koog a/d Zaan wordt gehouden. 
De ledenvergadering, die eerst gepland stond voor 20 maart jl. moest destijds worden afgelast vanwege 
de perikelen rondom het coronavirus. 
Vervolgens vraagt Henk 1 minuut stilte voor degenen, die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd en deze wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
Henk deelt mede, dat Alie van Baak nog steeds ziek is en dat zij ook geen deel meer uitmaakt van het 
bestuur van de vereniging. 
 
3. Verslag van de ledenvergadering van 15 maart 2019 
Punt 5: Gezegd wordt, dat het kerstdiner in 2019 geweldig was. 
Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Vacatures in het bestuur 
Henk deelt mede, dat ondanks herhaalde oproepen, zich nog steeds geen nieuwe kandidaten hebben 
gemeld voor een functie in het bestuur. 
 De bestuursleden en ook de notulist hebben momenteel dan ook dubbele taken. 
Agnes zegt, dat zij druk bezig is met het maken van het Senioren Kompas en de werkzaamheden voor de 
site van de vereniging. De dames  M.Hollander en J.van Spanje bieden  aan om Agnes bij toerbeurt te 
helpen met de teksten voor in het blad. 
Frans is niet alleen penningmeester maar beheert ook de ledenadministratie en regelt eveneens andere 
zaken. 
Frieda Prins, die zich recent bij het bestuur heeft aangesloten coördineert nu de bingo en het 
klaverjassen. Zij organiseert tevens de binnenlandse- en buitenlandse reis voor 2021. 
 
5. Verslag van de kascommissie/ 5a. Nieuwe samenstelling kascommissie 2020 
In een schriftelijke verklaring laten de dames, M. Hollander en V.van der Berg, beiden lid van de 
kascommissie, weten dat zij op 16 januari 2020 de financiële gegevens van de Senioren-vereniging 
Zaanstreek over het boekjaar 2019 hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Penningmeester Frans den Boer wordt decharge verleend voor zijn werk. 
Mevrouw V.van den Berg treedt af. Het reservelid de heer J.Engel vormt samen met mevrouw 
M.Hollander de nieuwe kascommissie voor 2020. 
Als  reservelid meldt zich de heer H.Lansbergen. 
 
6. Financiën 
Frans geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening 2019. Hij legt uit, dat het niet de bedoeling is 
om geld over te houden aan activiteiten, maar b.v. bij de busreizen is dit wel gebeurd. 
· Bij bingo en klaverjassen is de zaalhuur aan de hoge kant. In de Bovenkruier wordt geen zaalhuur 
betaald, hier vindt de verrekening op een andere manier plaats. 
In 2020 zal Frieda de inkomsten en uitgaven bij zowel de bingo als het klaverjassen nader gaan bekijken. 
 
Jetty van Spanje merkt op, dat de sporthal in de Edamstraat (Westerwatering) die van de Gemeente is, 
momenteel niet gebruikt wordt. Er is een grote kantine waar de SvZ misschien activiteiten kan 
organiseren. 

· De post ‘Betaling kerstdiner 2018’ betreft het bedrag, dat in 2018 is ontvangen en nog door 
Nico is geboekt. In 2019 is het geld door Frans aan het Mennistenerf overgemaakt. 
Frans legt uit, dat de leden € 25,00 betalen voor het kerstdiner. De SvZ legt er per persoon een bedrag 
van € 5,00 bij en aan het Mennistenerf wordt € 30,00 p.p. overgemaakt. 
· Reservering van het bedrag, groot € 500,00 ter vervanging van apparatuur. 
Het betreft hier de printer die al 10 jaar oud is. 
· In 2023 bestaat de SvZ 10 jaar. Hiervoor staat een reservering van € 500,00 in de boeken.  
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6a. Voorstel contributieverhoging 
Het bestuur stelt de volgende contributieverhoging per 1 januari 2021 voor: Leden van  
€ 18,50 naar € 20,00 en partnerleden van € 16,00 naar € 17,50. 
De aanwezige leden merken op, dat op de bankrekening van de SvZ een hoog bedrag staat en dat het op 
dit moment niet gewenst is om een verhoging door te voeren. 
Vanwege het coronavirus zijn er ook weinig activiteiten geweest. 
Na een stemming wordt het voorstel afgewezen en doorgeschoven naar 1 januari 2022. 
 
7. Jaarverslagen 
Eetclub: Gevraagd wordt of er ook eens gegeten kan worden in het restaurant van  
Van der Valk in Oostzaan. Het bestuur zal dit bekijken, maar denkt dat mede door de vervoersproblemen 
dit een probleem kan zijn. 
Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2019: 
Er is wat onduidelijkheid over voor wie het aangifteformulier kan worden ingevuld. 
De bovengrens wordt niet aangegeven en wat wordt verstaan onder vermogend? 
Henk zegt, dat in eerste instantie deze service alleen voor AOW-ers was bedoeld. 
 
8. Van de bestuurstafel 
Henk deelt mede, dat het bestuur blij is met de vrijwilligers, die  b.v. helpen bij  het begeleiden van de 
diverse activiteiten en die het Senioren Kompas rondbrengen. 
Om deze mensen hiervoor te bedanken wordt 1 keer per jaar een vrijwilligersdag gehouden. 
 
9. Rondvraag 
· De heer Lansbergen zegt, dat de nieuwjaarsreceptie 2019 veel te druk was. Het bestuur is het met hem 
eens. Sandra is een geliefde zangeres waar veel mensen voor komen. 
De FBI-band, die voor 2020 was gecontracteerd, vonden velen niet echt een succes.  
De muziek was te hard en er kon bijna niet gedanst worden. 
· Om meer leden te krijgen vraagt de heer Oostdijk of het een suggestie is om b.v. 30 exemplaren van het 
Senioren Kompas  extra te drukken en deze rond te delen op plekken waar veel senioren bij elkaar komen. 
Frans zal dit met hem verder bespreken. 
Een voorstel om een nieuw lid 1 jaar geen contributie te laten betalen, wordt afgewezen. 
 
Verder zijn er geen punten te bespreken en Henk sluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid.  
________________________________________________________________________________ 
Verslag ledenadministratie 
Voor het correct verwerken van de gegevens van de leden ben ik geheel afhankelijk van de juistheid van de 
gegevens, die door de leden aan mij worden doorgegeven. 
Het betreft hier niet alleen de nieuwe inschrijvingen, doch ook de mutaties in de reeds bekende 
administratie. 
 
Onderstaand het mutatieverslag van onze leden: 
Het ledenaantal was bij de start van 2020: 879 leden. 
Aantal nieuwe leden in 2020: 26 
Aantal leden, dat in 2020 is uitgeschreven: 109 
Het ledenaantal per 31-12-2020: 796 
De ledenadministratie zorgt er o.a. ook voor, dat er om de 2 maanden een recente lijst is voor de bezorging 
van ons Senioren Kompas. 
 
In de jaarvergadering van 2019 is er gestemd over de verhoging van de ledenbijdrage. 
Deze kreeg destijds geen bijval en is toen weggestemd. 
In 2020 werden vanaf maart alle activiteiten door corona afgelast. 
Het bestuur begreep dat leden iets anders verwachten van hun lidmaatschap van SVZ. 
Daarom werd besloten om de contributie voor 2021 eenmalig te verlagen van € 18.50  naar € 10. 
Voor een partner werd dat bedrag eenmalig verlaagd van € 16 naar € 10. 
 
Nu het bestuur besloten heeft om ons Senioren Kompas niet meer zelf te printen, maar dit uit te besteden 
bij een drukkerij, wordt de ledenbijdrage voor 2022 aangepast. De jaarlijkse contributie gaat van € 18,50 
naar € 20,00. De partnerbijdrage blijft € 16,00Met deze geringe verhoging kunnen wij een deel van de 
meerkosten van het drukwerk betalen. 
 
Frans den Boer                                                                                                                                          4 
 



 
 

Jaarverslag Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2020 
Onze belastingservice is in principe bestemd voor leden van een van de ouderenbonden, zoals de 
Senioren Vereniging Zaanstreek in Zaandam. Mensen die lid zijn van de Seniorenvereniging kunnen 
gebruik maken van deze service. Geen lid van de senioren vereniging, die mensen worden ook 
geholpen mits zij zich als lid hebben aangemeld bij de ledenadministratie en dat kunnen aantonen. 
Ook in 2020 hebben de belastinginvullers deelgenomen aan een opfriscursus van de belastingdienst om 
van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en blijven. 
In 2020 hebben wij weer alleenstaanden en mensen met een fiscale partner kunnen helpen met hun 
belastingaangifte over 2019. Het behoeft geen betoog dat wij dit graag voor u hebben gedaan. 
Wij doen dus nogmaals een oproep aan leden van de seniorenvereniging in Zaandam met alleen AOW 
en soms een klein aanvullend pensioen, zo zij dit niet op een andere wijze doen, hun belastingaangifte 
te laten verzorgen door een van de onderstaande belastinginvullers van de Commissie Belangen 
Behartiging. 
Om deze service te kunnen blijven aanbieden hebben wij meer mensen nodig die ons daar bij helpen. 
Meld u aan bij een van onze belasting invullers. Hun namen vindt u op de 2e bladzijde van het Senioren 
Kompas, om samen met ons mensen te helpen met hun belastingaangifte. 
 

___________________________________________________________________________ 
Website 
Op onze website kon u informatie vinden die ook iedere twee maanden in het Kompas staat.  
Nadat het Kompas is verschenen komt er wel eens een bericht bij ons binnen, dat ook voor u  van 
belang kan zijn. Dan plaatsen we dat op de website. 
Door af en toe onze website te bezoeken kan u deze extra informatie te weten komen 
 
Op de website staat ook algemene informatie, die nuttig voor u kan zijn. 
Het adres van de site is: www.senzaan.nl 
 
De leden waarvan we een mailadres hebben krijgen af en toe een flyer via de mail, om u  te informeren 
over activiteiten die wij organiseren. Dit jaar echter hebben we door de Corona problemen, geen extra 
informatie via de flyer verstuurd.  
Agnes Brans Filius 
 
Hulp aan huis 
Ook dit jaar kon er weer gebeld worden, voor hulp met de PC iPad en de tablet.  
Hier is nog altijd behoefte aan. 
Verschillende mensen heb ik weer thuis kunnen helpen. 
Soms komt er echter ook een vraag waar ik het antwoord op schuldig moet blijven. 
Dat is vaak het geval bij vragen van technische aard. 
 
Agnes Brans Filius 
__________________________________________________________________________ 
Redactie het Senioren kompas  
Ook in het jaar 2020 kreeg u iedere twee maanden het Seniorenkompas, op papier of per e-mail. 
83 % wordt in de bus bezorgd, inclusief 10% partner leden. 
6%  per e-mail, ( groei geprognotiseerd op termijn.) 
0,5 % per post.    
De redactie bestond in 2020 uit Agnes Brans. Zij werd in het begin van het jaar bijgestaan door Frans 
den Boer en deze taak is later door Marian Hollander overgenomen. Zij doen iedere twee maanden hun 
best om het Senioren Kompas gezellig en interessant  voor u te maken. 
Zeker in deze Corana tijd was het belangrijk om de stukken die anders over de activiteiten gaan nu te 
vervangen door, waar we hopen, artikelen die u ook met plezier heeft gelezen. 
De redactie verzamelt alle stukken, die meestal digitaal worden aangeleverd. Dan wordt er één geheel 
van gemaakt. Dat gaat vaak met passen en meten gepaard; wij zijn namelijk gebonden aan een 
maximum aantal pagina’s. Vervolgens gaan de bladzijden op volgorde naar de drukkers. Die het 
drukwerk verzorgen en er een mooi boekje van maken. Tot slot zorgen de vele vrijwilligers ervoor dat het 
blad bij u in de bus komt.  
Van het Senioren Kompas maken wij ook een PDF-bestand, voor de mensen die het blad digitaal 
toegestuurd krijgen. 
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Verslag van de Activiteiten Commissie.  
 
In 2020 was het door de corona perikelen, niet mogelijk geweest veel activiteiten te organiseren. 
 
Op 4 en 18 februari heeft de heer Hans Bonekamp nog een rondleiding gegeven door de 
Oostzijderkerk.  Beide keren konden ca. 10 mensen hieraan deelnemen. 
 
Inzake de cursus van de heer Geert van Boxtel werden helaas de laatste 2 middagen door de 
corona afgelast. 
 
Wat busreizen betreft, kon helaas de busreis die op 23 april zou plaatsvinden (georganiseerd 
door de heer Geert van Boxtel) niet doorgaan. 
 
Het mode-uitje naar Van der Kloostermode kon eveneens niet plaats vinden. (Het staat nu voor 
22 september 2021 op het programma). 
 
Voor de geplande weekreis naar Vledder van 10 tot 14 augustus was al te weinig animo 
waardoor deze moest worden geannuleerd. Deze had – vanwege de corona restricties – toch al 
niet kunnen doorgaan. 
(Ter informatie: Voor 2021 zijn een vierdaagse reis naar Clervaux/Luxemburg en een vijfdaagse 
reis naar Made gepland. Voor beide reizen kunt u zich nog opgeven). 
 
Ook de bingo en klaverjasactiviteiten moesten in de laatste 3 kwartalen van 2020 worden 
stopgezet. Hopelijk kunnen deze in de zomer – na versoepeling van de corona restricties – weer 
worden opgepakt. 
 
Wat wel door kon gaan voor de tweede lockdown een feit was. Is de vrijwilligersdag. 
Onze vrijwilligers hadden een heel fijne dag, naar Urk en de Weerribben. 
 

 
Verslag Lief en leed 
 
Het was een lange, saaie tijd de winter en de Corona. 
Lief en Leed had niets te doen, behalve misschien Ina, die de verjaardagskaarten schreef, dat 
ging gewoon door. Een leuke onderbreking was de plantjes rond te brengen aan de 90 jarigen. 
Dit keer geen orchideeën , maar wel witte begonia’s. We kregen dankbare en leuke reacties 
hierop ! 
 
Vergaderingen in het afgelopen jaar organiseren, vanwege de Corona, was uitgesloten. 
We gaan dus proberen om de draad weer op te pakken. We hopen dat Else, na veel 
tegenslagen  weer mee kan gaan doen en dat ook Trees weer afgehaald kan worden door deze 
of gene. Dus vol goede moed  weer verder. 
 
We hopen dat u ons informatie geeft over leuke en minder leuke dingen van onze SVZ leden. 
Alvast bedankt daarvoor. 
 
Mevrouw Erica Diel-van Bronckhorst telefoon nummer 075 6167993  
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Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden  

 
 
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 2021 met een eenmalige korting van  
€ 8,50, dus voor u nu € 10,00. ( In verband met corona- aanpassingen) 
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00, dit jaar met 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 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            oplossing vorige keer                                             Nieuwe puzzel   

 

         
          

 


