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

Zaanstreek 
E-mail secretariaat:             senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

Onze website:                       www.seniorenverenigingzaanstreek 

                                    www.senzaan.nl 
 
BESTUUR 
Voorzitter          Vacant   
Penningmeester                Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27  1503 WD  06-50485991 
Ledenadministrateur a.i.   Mw. L Groot                                                                       06-15559186 
Secretaris                      Mw. Y. v d Zon  De Zetter 69 Wormerveer     1521CX     06-57560210 
Lid           Vacant 
Lid            Mw. A. Brans IJdoorn 185   1503 HH   075-6352846 

 
Notuliste        Mw. A.P. Froom Oost-Dorsch 24  1504 BH   075-6147035 
 

Ledenadministratie a.i.:   Mw. L. Groot tel: 06-15559186 

E-mail: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl  

 

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

 

 Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van november 2021  
 Geen senioren Kompas ontvangen: mail de ledenadministratie, of bel 06-50485991 
 

Redactie: Agnes Brans , Yvonne v.d. Zon: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 
Copy voor het Kompas no 6 2021, inleveren voor 10 oktober 2021  

 

Coördinator LIEF EN LEED ??? 
                                                       

 

INLICHTINGEN: Belastingaangifte (zorg- en huurtoeslag:) 
Mw. J. van Spanje: coör. De gehele dag bellen of inspreken                           075-6170623                                                                                                            
Mw. F. Prins                                                                                                      075-6179227                                                                                                                                                                            
Mw. M. Hollander                                                                                              06-15353648 
Mw. N. van Eldert                                                                                              075-6120196 
Dhr. C. Oostdijk                                                                                                 06-81302955     
Dhr. W. Timmerman                                                                                          075-6173408 
Dhr. J. Slot                                                                                                         06-42279562  
                              

 
LUXEMBURG 2021 
Deze reis kan helaas niet doorgaan, omdat we een tekort aan deelnemers hebben. 
Heel erg jammer want het was een leuk programma, misschien proberen we het volgend jaar wel 
weer. 
Diegene die ingeschreven hadden wil ik toch bedanken voor hun deelname, we hadden er 
allemaal best zin in natuurlijk. 
Wel zijn we met een groep naar Made in Noord Brabant geweest leuke uitstapjes gemaakt 
tevreden en leuke mensen allemaal dus kunnen we zeggen dit was een succes !!!!!! 
Tot ziens !!!!!  Frieda Prins 
 
  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O O R W O O R D 

 

De tijd vliegt voorbij. Hier is alweer het tweede Senioren Kompas, dat op mooi papier én in kleur is 

gedrukt. 

Het eerste exemplaar is goed ontvangen en er waren veel complimenten over. 

 

Allereerst is er goed nieuws te melden over de uitbreiding van het bestuur. 

Mevrouw Loes Groot gaat de ledenadministratie overnemen van Frans den Boer. 

Tevens heeft zij aangegeven, dat zij ook bestuurslid wil worden en hiervoor zal zij eerst een aantal 

maanden op proef de vergaderingen bijwonen. 

 

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en er ook heel veel mensen al zijn gevaccineerd kan er 

gelukkig ook weer meer georganiseerd worden. 

De reis naar Made is goed verlopen en de deelnemers hebben genoten in het  

Brabantse land. 

Helaas kan de reis naar Clervaux in Luxemburg niet doorgaan. Er waren te weinig mensen, die zich 

hiervoor hadden aangemeld. 

Om dezelfde reden moet waarschijnlijk ook de dagtocht naar Arnhem worden geannuleerd. 

Wél goed nieuws is er te melden over de reis naar Valkenburg. Steeds meer mensen, ook niet-

klaverjassers, schrijven zich hiervoor in. 

Voor het einde van het jaar staat er nog een Oud en Nieuw-reis gepland naar hotel ‘de Oringer Marke’ in 

Odoorn (Drenthe). 

Wanneer u de jaarwisseling eens in een groep wilt vieren, moet u zich zeer zeker hiervoor aanmelden. 

 

Natuurlijk organiseert de SvZ niet alleen reizen, er zijn meer activiteiten.  

De bingo en het klaverjassen gaan binnenkort weer van start. Nog niet op alle locaties want er is dringend 

behoefte aan mensen, die Ineke van Wijngaarden kunnen ondersteunen bij de organisatie. 

Eind september is er een jeu de boules-middag en ook de eetclub kan op 3 november weer beginnen met 

een eerste diner in het Mennistenerf. 

Kortom: er is veel te lezen in dit Senioren Kompas van september/oktober 2021. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Activiteiten:                                Dag   Datum     Tijd _____ 
Bestuursvergadering:       vrijdag           03 -   9-   ‘21                     09.30 uur       
Bestuursvergadering      vrijdag           01-  10-   ‘21        09.30 uur. 
Kloostermode       woensdag       22 -   9 -  ‘21       09.15 uur 
Bingo in de Vuister                          vrijdag           01 - 10 -  ’21       13.30 uur 
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5 dagen vakantie met de Senioren Vereniging Zaanstreek. 

Voor mij was dit de eerste keer dat ik met de Seniorenvereniging op stap ben geweest en ik zie er nu al 

naar uit wanneer voor mij weer een gunstige reis wordt aangeboden. 

Zij die dit hebben georganiseerd krijgen van mij een groot compliment. 

Ik ben in plaatsen geweest waarvan ik wel had gehoord 

zoals Oudenbosch waar een prachtige Basiliek is gebouwd 

een replica van de Sint-Pieter in Vaticaanstad, je moet 

erbinnen zijn geweest om dan pas te geloven hoe prachtig 

dat dit is gebouwd 

Dag twee zijn wij op weg gegaan naar Drimmelen waar wij een boot tocht hebben 

gehad van ongeveer 2 uur in de Biesbosch een prachtig en groot natuurgebied. 

Een gids die duidelijk uitlegde wat in dit grote gebied leefde, welke soorten dieren en aantallen als wel 

de planten en bomen die er groeiden. 

De derde dag zijn wij naar Antwerpen afgereisd daar kwam een gids aan 

boord die op een duidelijke wijze ons uitlegde het ontstaan van deze stad en 

tevens vertelde over diverse mooie gebouwen en projecten.  

Bij het einde van de tour werden we in de gelegenheid gesteld om zelf een 

stukje van de stad te ontdekken. 

 

Helaas kwam toen de laatste dag en werd de terugreis 

gestart dit ging via de Lage Vuursche waar nog een 

tussen stop was voor de lunch. 

Ik heb de organisatie in dit schrijven al een compliment 

gegeven, toch wil ik iemand beslist niet vergeten en dat is 

“(onze)” de chauffeur TOBIAN het was niet alleen een 

bekwame bestuurder maar ook een persoon die in elke rit ons wist te vertellen wat er viel te bezien of 

gebeurd was of gebouwd was en diverse verhalen daaromheen. 

Berend en Sary van der Veen 

________________________________________________________________________________ 

   

 Verslag vakantie Made 

 
Eindelijk we konden weer eens weg en hadden er erg veel zin na maanden thuis 
zitten vanwege corona. 
We hebben het fantastisch gehad personeel van het hotel heel behulpzaam en we 
konden gezellig met z’n zessen aan tafel. 
Het eten was heerlijk de bediening top en afwisselend. 
Wat hebben we genoten van de uitstapjes onze chauffeur Tobian bracht ons overal 
heen en we zaten in een prachtige nieuwe bus van Hellingman met alle comfort 
wat een luxe he. 

Antwerpen wat mooi was er nog nooit geweest en heb m ’n ogen uitgekeken. 
Het amusement programma was erg afwisselend en heel leuk en dan al het drinken gratis. 
We waren blij dat Frieda weer terug is ze heeft het fantastisch gedaan en we kunnen altijd bij haar 
terecht geeft een veilig gevoel. 
Ik heb echter nog wel een klein puntje ’s avonds bij de borrel misten we een zout koekje of iets 
dergelijks. 
Ik ben al meer dan 10 keer mee geweest met de SvZ en iedere keer weer genoten. 
Vooral omdat bij deze reis echt alles all-in was . 
SvZ ga zo door jullie zijn op de goede weg en misschien tot volgend jaar. 
 
Nel Wildschut (bijna 90 jaar) 
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Jeu de Boules / Steenwerpen 
 
Wij nodigen U uit voor een sport- en spelmiddag op donderdag 30 september om 14:00 uur  op het 
Sportpark Kalverhoek waar wij te gast zijn bij  de Petanque vereniging van Odiz Frogs. 
 
U vindt het sportpark gelijk naast het restaurant het Heerenhuis 
aan de Zuiderweg 72 ( sportveld nr 4) te Wijdewormer. 
 
Voor beide spelvormen krijgt u uitleg over de spelregels en 
natuurlijk worden de speelballen e.d. beschikbaar gesteld. 
 
Voor koffie, thee of een drankje kunt u terecht in de kantine 
waar      
u alleen met pin kunt betalen. 
U moet zich wel even aanmelden en dat kan tot dinsdag 28 
september bij : Frans den Boer : 06-50485991 of per mail:    
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                              Ter herinnering 

 
 
 
 
 
 
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 
__________________________________________________________________________ 
 

Onze eerste keer met de SvZ op vacantie 

Wij (Ann en John v d Werf) zijn voor het eerst op vakantie met Senioren vereniging Zaanstreek geweest. 

De reis was naar Made in Brabant, wat was dat goed georganiseerd, niets 
is ons tegengevallen. 

Het meest heb ik (Ann) genoten van het eten, we zijn in november 60 jaar 
getrouwd ik kook dus al 60 jaar en dan gewoon maar aanschuiven was  
gewoon heerlijk!!!!. We zijn om, en gaan weer mee nu naar Valkenburg.  
We hebben er veel zin in !!!!!. 

Aanstonds staat de winter weer voor de deur, dus we gaan genieten voor 

die tijd. 

Tot november a.s. Ann en John v d Werf                                                                                                          
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Vierdaagse klaverjasreis naar Valkenburg  

van 22 t/m 25 november 2021  
met excursies o.a. bezoek aan de   

Kerstmarkt in Keulen/Duitsland. 
 (ook voor niet-klaverjassers is deze reis heel aantrekkelijk) 

    
U verblijft in  *** driesterren familiehotel “Hotel Op de Boud” 

 
Kosten: € 325 per persoon               (2- persoons kamer) 
Toeslag: € 40                                    (1- persoons kamer) 
Rollator: € 10                                                 ( in overleg) 
Collectieve annuleringsverzekering : € 25 (voor 4 dagen)        

                            
 

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).  
 
“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 reis 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. 
 
Er is elke avond (3 avonden) een klaverjaswedstrijd van drie partijtjes. De door een deelnemer 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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U wordt 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. 

 
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 (voor de liefhebbers) 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.  
 
U dient voor deze reis goed ter been te zijn (rollator in 
overleg).                                                                                        
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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. 

Loes verzorgt de ledenadminstratie.                           

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 senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl of tel. 0650485991 
__________________________________________________________________________________ 
 

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. 
8  
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Het doet het Bestuur van de SVZ veel genoegen u, de leden van de SVZ, te kunnen meedelen dat er, 
door de versoepelingen die inmiddels toegestaan en gerealiseerd zijn, binnenkort weer enige klaverjas- 
en bingo activiteiten kunnen plaatsvinden. 
 
De bingo in Buurtcentrum De Vuister zal, zoals u gewend bent, weer elke 1e vrijdag van de maand 
plaatsvinden. Hiermee wordt in oktober gestart, voor het eerst op 1 oktober.  
 
Helaas is de maandelijkse bingo in het Hervormd Centrum Pennemes (nog) niet mogelijk door het grote 

aantal deelnemers dat altijd aan de bingo in het Pennemes deelnam en het feit dat 
daardoor de verplichte afstand van 1,50 meter niet te realiseren is.  
 
Wat wel weer in het Pennemes gaat starten is het klaverjassen, elke zaterdag van de 
week. Gepland is hiermede midden september/eind september te starten. Door de 
tafels te plaatsen met voldoende tussenruimte is dit mogelijk. Klaverjassers opgelet, 
gelieve de nieuwe ingang aan De Bloemgracht te gebruiken. 
 

De bingo en het klaverjassen in Buurtcentrum De Bovenkruier kunnen, doordat helaas  niemand 
gereageerd heeft op onze oproep in het vorige Senioren Kompas om 
zich aan te melden als  versterking van de teams die het klaverjassen 
en de bingo organiseren en begeleiden, helaas (nog) niet opgepakt 
worden. Mocht u ervoor voelen om deel uit te maken van een gezellig 
team en te helpen hiermee, dan graag een mailtje aan 
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl.              
U bent heel welkom. 
 

Samengevat:  
 
-1 oktober start bingo in Buurtcentrum De Vuister; vervolgens elke  
1e vrijdag van de maand.      
-Gepland is om midden of eind september te starten met klaverjassen in 
het  Hervormd  Centrum Pennemes, en daarna elke zaterdag van de week. 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

VAN DE EETCLUB 
 

HOERA !!!! Het kan weer 
                                             

WE GAAN WEER HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 
 
Op woensdag 3 november 2021 gaan we eten bij het Mennistenerf we 
hebben daar voor u gereserveerd. 
Het diner bestaat uit een drie gangen diner. De prijs voor dit diner is 
slechts € 9.50 incl. 1 drankje naar keuze, koffie met een heerlijke 
bonbon toe.  
Aanvang 19.00 uur. Graag even opgeven en betalen vòòr 27 oktober 

a.s. bij:   
Rietje Out 6164563 en betalen op de RABO rekening van de SvZ nr. NL10 RABO 0180 534335 
 
Wilt u a.u.b. bij uw betaling uw lidnummer van de SVZ vermelden. 
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Kom meegenieten in onze prachtige Bullekerk! 
 
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 
 

 
Woensdag  29 september aanvang 11 uur deur open 10.30 uur. 
Tijdens dit concert in de Bullekerk waant u zich in hartje Moskou. 

Woensdag  27 oktober aanvang 11 uur deur open om 10.30. 
Tijdens dit concert in de Bullekerk waant u zich in Parijs. U hoort 

romantische pianomuziek uit Frankrijk. 

________________________________________________________________________________ 

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 € 9.75 .  
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  
Geeft geen speciale kortingen meer voor senioren.  
Wel zijn er op speciale tijden aangepaste toegangsprijzen. Voor informatie daarover vindt u meer op de 
website van Pathé www.pathe.nl/bioscoop/zaandam of tel. 6126340. 
Iedere ochtend kunt u voor € 7.50 bij Pathé naar de film. ( informatie van Pathé) 
 
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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Zesdaagse Oud en Nieuw reis naar Odoorn   
van 28 december 2021 tot 2 januari 2022 

met diverse excursies.                           

    
              U verblijft in Hotel “De Oringer Marke” 

 
Kosten: € 510 per persoon               (2- persoons kamer) 
Toeslag: € 60                                    (1- persoons kamer) 
Rollator: € 10                                                 ( in overleg) 

                            
De kamers in de Oringer Marke zijn met douche/bad, flatscreen tv, telefoon en kluisje. 
Elke ochtend is er een uitgebreid ontbijtbuffet. De lunch is drie dagen in de vorm van een lunchbuffet en 
één dag in de vorm van een uitgebreide brunch. Tevens is er zowel op de heenreis als op de terugreis 
onderweg een koffietafel. 

Drie avonden is er een drie-gangen diner, één 
avond een warm en koud buffet en op 31 
december is er een uitgebreid Sylvesterdiner. 
 
Tevens zijn er op Oudejaarsdag oliebollen en 
glühwein.  
 
Voor overdag zijn de volgende excursies in de 
reis inbegrepen: Een dorpswandeling met gids 
(ook voor rollators), een excursie naar Drenthe 
van Weleer met Nelis en Leentje, een excursie 
naar Boerin Agnes (van Boer zoekt Vrouw) 

met advocaatproeverij, een zwerftocht Geopark De Hondsrug en Lofar met Koop naar o.a. Versteend 
Leven en een tocht naar De Kloosterboerderij. Koffie en/of thee onderweg is voor eigen rekening. 
 
’s Avonds zijn er de volgende activiteiten: Een filmavond en presentatie Geopark en Drenthe, een 
bowlingavond en een avond de “Drenthe Quiz. Op 31 december is er een Sylvester Bingo. 
 
 
U wordt op 28 december ’s morgens in Zaandam opgehaald met een luxe touringbus, die u op 2 januari 
weer terugbrengt naar het opstappunt in Zaandam. 
 

 
 

Aanmelden vòòr 10 december bij   
Frieda Prins, 0621233398. 
 
 

____________________________________________________________ 
 
Lieve Leden, 
 
Wij willen graag Senioren attent maken op onze 
Senioren Vereniging Zaanstreek.  
Dat doen wij door het “Kompas” ons verenigingsblad, 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.  
 
Meld het ons                                                                                                                                                11 

  



 

ARCHITECTUUR- EN KUNSTGESCHIEDENIS in wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 
Zaandam. Acht bijeenkomsten met dialezingen op maandagen van 13.45 tot 15.45 uur op 27 september, 4, 
11 en 25 oktober (18/10 vakantie), 1, 8, 15, en 22 november 2021. Kosten 85€, voor leden van de Zaanse 
Seniorenvereniging 80€, inclusief inleidingen over de te behandelen thema’s op papier of digitaal. Daar de 
meeste onderwerpen meer tijd nemen dan een bijeenkomst kan het laatste mogelijk (deels) in het volgend 
seizoen worden gegeven. Aanmelding met uw contactgegevens voor eind augustus bij Geert van Boxtel, 
ervaring@telfort.nl of 06 24223192. Het cursusgeld kunt u voldoen op NL98 INGB 0003 3328 25 t.n.v. G.P. 
van Boxtel.  
  

  
  

De onderwerpen:   

. De tijd in recente kunst, diverse interpretaties uit onze tijd. Als personificatie of symbool, in cyclus of 

meervoudig gezichtspunt, als beweging of proces; kunnen deze weergaven gelden als karakteristieken van 

het denken in een periode?  

. In de historie van moskee-architectuur ontstonden drie typen: het oudste, Kufa-type in de landen rond de 

Middellandse zee, het Iwan-type in het Midden en Nabije Oosten, en het Osmaanse type dat buiten Turkije 

voornamelijk in Europa voorkomt. Ook India en China kennen eigen variaties.  

. Frida Kahlo voelde zich kind van de socialistische revolutie en schilderde ondanks een gehandicapt 

lichaam haar werkelijkheid in kleurige magisch-realistische beelden, waarmee zij uit de schaduw kwam van 

muralist Rivera, haar ‘kameraad’, en een van de meest gewaardeerde Mexicaanse kunstenaars werd. . De 

villacultuur van de Italiaanse renaissance bracht toonaangevende landhuis- en tuinarchitectuur voort. 

Rafael en Palladio probeerden naar hun inzichten antieke villa’s te reconstrueren; Romano, Vignola en 

Ligorio ontwierpen ware maniëristische kunstoorden.  

. In het land van de Engelse tuin kwamen landschapsschilders tot trend zettende vernieuwingen. Barker 

bracht belevenissen in panorama’s en Gainsborough uitvoeringen met veranderend licht. Constable gaf de 

voorzet tot schilderen en plein air, Turner schilderde het onmogelijke en inspireerde impressionisten.   

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

burgerlijke stijl. Gebaseerd op middeleeuwse folklore in samenhang met kunst en zich uitend in interieurs, 

architectuur, mode en andere aspecten van levensstijl; dat de Art Nouveau uitlokte.  
. Het is nog steeds een raadsel hoe Johannes Vermeer onder drukke omstandigheden intensief en 

langdurig bezig kon zijn aan een klein oeuvre van overwegend genrestukken met ingetogen scenes, in 

unieke kleurstellingen en lichteffecten gemaakt met kostbare pigmenten.  
   

  
 

12     

 



 

 

 

  

 

                                              
Dhr.   J.H.      Wilmer 

Mevr. G.        Slagveer 

Dhr.   C.M.W. Roskam 

Mevr. L.H.      Groot     
______________________________________________________________________ 

 

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van november 

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 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
In ons Senioren Kompas vindt u elke 2 maanden diverse informatie: de dagtrips en 
vakantiereizen die de SVZ organiseert, alsmede de laatste informatie over andere activiteiten 
die wij organiseren zoals bingo, klaverjassen en/of die buurthuizen organiseren. Ook  overige 
informatie die voor u, onze leden, van belang kan zijn (de Eetclub, de Lief en Leed commissie, 
kortingen enz.) alsmede ingezonden stukjes wordt door ons zoveel mogelijk in het Senioren 
Kompas opgenomen, echter de ruimte/het aantal bladzijden is beperkt. 
Graag maken wij u attent op het feit dat ook veel informatie die voor u van belang kan zijn door 
ons wordt vermeld op onze website, www.seniorenverenigingzaanstreek.nl. Het is zeker de 
moeite waard om deze website eens op te zoeken en na te gaan/te lezen wat van de 
informatie op onze website voor u van belang kan zijn. 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
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. 
 

 
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.                      13                                                                                                                                           



 
 

   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.  
                      Aanvang: Maandag 13 september 
 

 SPAANSE LES: 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) 
 

SCHILDERCLUB 
Woensdagochtend van 09.00-11.15 uur komt “De Schilderclub” bijeen om 
te schilderen en tekenen. Zelf materiaal meenemen.             

                          Kosten: Euro 5,00 per maand. Kom eens kijken! 
 

   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. 

                            

   BRIDGEN OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND  
     Bridgeclub BZN (maandag) Info op Homepage - Bridge Zonder Nicotine 
    Bridgeclub De Zaan (dinsdag) Info op https://4053.bridge.nl/  

     KLAVERJASSEN OP VRIJDAGMIDDAG VANAF 24-9  
      Tijd: 13.00-16.00 uur. Kosten: E 2,50, incl. kopje koffie/thee. 

                       
Informatie en aanmelding: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35,    Zaandam. 

Telefoon: 0623213238 (Marja). E mail: info@dirkprins.nl 
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Het Huiskamers-project is een succes gebleken 
en wordt door de gemeente Zaanstad met 1,5 jaar verlengd tot eind 2022. 
De gegevens van de Huiskamer-locaties zijn zoveel mogelijk bijgewerkt (eind augustus '21). 
Neem van tevoren contact op met het betreffende Sociale Wijkteam, 
voor de aanmelding van uw bezoek en voor de laatste actuele Huiskamer-informatie. 
                                                        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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Mevrouw Hagen breit voor het goede doel 

  

De wol van anderen krijgt een mooie, nieuwe bestemming 
Margreet Hagen (75) houdt van breien. Dat doet ze al haar hele leven. 
Sinds corona breit ze friemelmouwen voor mensen met dementie en 
autisme. Margreet legt uit waarom ze zo graag breit voor dit doel en wat 
friemelmouwen zijn. 

Friemelmouwen maken mensen met dementie en autisme rustiger 

 “ik leerde breien in de eerste 3 klassen van de lagere school. Zo ging dat nog in die tijd. Het hoorde er 

gewoon bij. Ik vond breien direct leuk. Zelfs zo leuk dat ik op mijn 12e mijn eerste vest gebreid heb en 

nog weer later een lekkere warme slobbertrui. Ik ben altijd blijven breien. Toen ik kinderen kreeg breide 

ik vestjes, mutsen en sokken. Later breide ik voor de kleinkinderen en natuurlijk voor hun poppen. Nu 

hebben we geen baby’s en kleine kinderen meer in de familie, dus zocht ik een nieuw doel om toch te 

kunnen breien.” 

Gezellige hobby  

“In 2018 zag ik in de huis-aan-huis krant een oproep van de breiclub in Zaandam. Ze zochten mensen 

om hun groepje te versterken. En zo zaten we wat later gezellig samen aan een grote tafel te breien en 

te haken. Maart vorig jaar werd mij gevraagd of ik friemelmouwen wilde breien. Geen idee wat het 

precies was. Maar er was veel vraag naar vanuit de zorg. En zo had ik weer een doel met mijn breiwerk. 

Want door corona zat ik ook meer thuis en zocht naar een hobby om gezellig mee bezig te zijn. Veel 

mensen ruimden in coronatijd hun huis en zolder op, daardoor kreeg de breiclub ineens zakken wol in 

allerlei kleuren. Wij breiden daar friemelmouwen van. Zo krijgt de wol van een ander weer een mooie 

bestemming!” 

Warmte en geborgenheid 

“Ik heb op internet naar voorbeelden gezocht. Daar zag ik leuke mouwen in verschillende kleuren en 

zelfs met gehaakte beestjes erop. Een friemelmouw is een stuk mouw waar mensen met dementie of 

autisme aan kunnen plukken. Meestal dragen ze de mouw om hun arm, maar het kan ook om het been. 

Mensen met deze aandoening plukken graag aan kleding en worden daar rustig van. Door aan de 

friemelmouw te plukken, beschadigt hun huid of kleding niet. Ook geeft de mouw warmte en een stukje 

geborgenheid. Iets wat juist in coronatijd zo belangrijk is. Want mensen missen toch hun familie en zo’n 

friemelmouw geeft ze het gevoel dat ze niet alleen zijn. In de zorg worden de mouwen ook al gebruikt. 

Samen met mijn zus en een paar andere vrouwen hebben we al 30 mouwen gemaakt. Die hebben 

we bezorgd bij verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in Zaanstad. Zij zijn er heel blij mee.” 

Doe je mee? 

“Omdat het zo’n mooi doel is, wil ik in het hele land breigroepjes opzetten van mensen die mouwen 

willen breien. Er is vast en zeker ook in andere regio’s behoefte aan. Dus houd je van breien en wil je 

graag dit mooie doel steunen. Meld je bij mij aan! Ook als je wasbare wol over hebt, mag je reageren. Ik 

probeer dan mensen in dezelfde regio met elkaar in contact te brengen. Wil je meedoen, stuur mij een 

mailtje of bel me op. En ben ik niet thuis, wil je dan duidelijk je naam en telefoonnummer inspreken op 

het antwoordapparaat. Dan bel ik natuurlijk even terug.” 

 

Contactgegevens 

Margreet Hagen 

075 - 628 92 67  m.hagen814@upcmail.nl 

Bron: ledenvereniging Evean 
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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,  
voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00 
Gaarne bij aanmelding betalen op onze bankrekening 
NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek 
 
 

     

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

         
         
         


