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                                    www.senzaan.nl 
 
BESTUUR 
Voorzitter       Vacant   
Penningmeester              Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27 Zaandam  1503 WD  06-50485991 
Ledenadministrateur       Dhr  F. den Boer   
Secretaris                   Mw. Y. v d Zon  De Zetter 69  Wormerveer    1521CX     06-57560210 
Lid        Vacant.  

Lid         Mw. A. Brans IJdoorn 185 Zaandam 1503 HH   075-6352846 

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

Ledenadministratie Dhr: F den Boer Hoogaarslaan 27 

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 maart 2022  
 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 2 2022, inleveren voor 10 februari 2022 

 

Coördinator LIEF EN LEED  Ina van Calcar 0299 421910 
                                                       

 

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                                                                                          06-16623447 
Dhr. J. Slot                                                                                                         06-42279562  
                              

Even wil ik iets schrijven over de dag naar  
Vander Klooster Mode waar zeer mooie kledingstukken te 

koop zijn. 

Het was een zeer geslaagde dag, die erg goed en attent door 
Vera v.d.Berg werd begeleid. 

Ontvangst met koffie en gebak, daarna een modeshow van 1 uur met 3 mannequins en uitleg 
door de heer Léon Vander Klooster. Toen een lunch. Vervolgens werd de groep gesplitst, de ene 
helft ging de winkel in en de andere helft kon naar de bingo. 

Na een uur werden de groepen gewisseld. 
Tot slot nog een advocaatje met slagroom en ieder ging zeer tevreden weer naar Zaandam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V O O R W O O R D. 

Rond deze tijd, begin 2022, een gloednieuw jaar, hoopten wij met ons allen méér te kunnen doen dan de 

afgelopen 1 ½ / 2 jaar door corona en de corona restricties mogelijk/toegestaan was. 

Helaas, zowel Kerstmis als Oud en Nieuw konden wij niet vieren zoals wij het graag wilden, met het 

eigen gezin en/of familie en vrienden onbeperkt genieten van de feestdagen, gezellig met zijn allen, 

misschien uit eten of een gezamenlijke maaltijd thuis waar wellicht elke genodigde  een deel van de 

maaltijd bereidde.  

Het mocht niet zo zijn, corona heerst en overheerst ons leven, waardoor zelfs een derde vaccinatie, een 

booster prik, noodzakelijk bleek voor – in elk geval – alle 60+ ers. 

Ook ons bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek liep tegen de uitbreiding van de corona 

restricties aan. 

Er waren 2 mooie reizen gepland, in november 2021 naar Valkenburg  met een dag bezoek aan de 

Kerstmarkt in Keulen en een Oud en Nieuw reis naar Odoorn van na de Kerst t/m 2 januari 2022. Beide 

reizen moest ons bestuur, na overleg met de reisorganisatie, annuleren. 

En ook het geplande Kersdiner bij het Mennistenerf op 20 december en de geplande 

Nieuwjaarsbijeenkomst in januari moesten komen te vervallen. 

Andere activiteiten, zoals bingo en klaverjassen,  kunnen helaas ook voorlopig niet doorgaan. Met bingo 

was gestart, maar na de uitbreiding van de corona restricties hebben wij met deze activiteit moeten 

stoppen. 

Op het ogenblik is er heel weinig mogelijk. Ons bestuur houdt één en ander nauwlettend in het oog om 

u, onze leden, zodra er activiteiten mogelijk zijn, hiervan op de hoogte te stellen. Een aanrader is om 

regelmatig onze webside van de Seniorenvereniging te raadplegen 

(www.seniorenverenigingzaanstreek.nl).  

Onze hoop is momenteel gevestigd op een mooie vakantiereis in juli 2022 naar Ootmarsum.  Even 7 

dagen er helemaal tussenuit, geheel verzorgd relaxen met elke dag een excursie. De voorbereidingen 

hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. En in maart 2022 is weer een dag naar VanKlooster Mode 

gepland. 

U allen een heel goed en vooral gezond 2022 toewensend, 

Bestuur Seniorenvereniging Zaanstreek.  
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Helaas kan de op 22 januari 2022 door het Bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek geplande 

Nieuwjaarsreceptie in het Mennistenerf vanwege de Corona restricties niet doorgaan. 

Graag hadden wij u, onze leden, persoonlijk met een hapje een een drankje het allerbeste voor  

2022 toegewenst. Nu, langs deze weg, veel geluk en vooral veel gezondheid in 2022. 

Bestuur Seniorenvereniging Zaanstreek.  

____________________________________________________________________________ 

Onderwerp:  VERZENDEN LEDENPAS EN CONTRIBUTIE BETALING VOOR 2022 

Beste leden, 

Bij degenen, die een incassomachtiging hebben afgegeven is medio december het bedrag 

automatisch van de rekening afgeschreven. 

Deze  leden ontvangen separaat bij het Senioren Kompas van januari/februari de nieuwe ledenpas voor 

2022. 

Ook de leden waarvan de betaling in december in de administratie is verwerkt ontvangen de ledenpas 

separaat bij het Senioren Kompas van januari/februari. 

De leden die nog moeten betalen, ontvangen de ledenpas gelijk met het Senioren Kompas van 

maart/april 2022 

Dit jaar is de contributie van € 18,50 verhoogt naar € 20,00.  

Voor de partner blijft het bedrag € 16,00. 

Namens het Bestuur, 

Frans den Boer, 

Kom meegenieten in onze prachtige Bullekerk! 

Wij hebben gehoord …… Wouter Harbers is weer gestart. 

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 mogelijkTickets € 17.50 

 

Woensdag 26 januari a.s. aanvang 11:00 u. deur open 10.30 uur 

Mondschein & Pathétique: Wouter Harbers, piano 

Woensdag  23 februari  aanvang 11 uur deur open om 10.30. 

Meeslepende filmmuziek. 

Musici Robert Cekov, viool 

Wouter Harbers, piano 

4 
 



 

ANULERING REIS NAAR VALKENBURG! 

Valkenburg 2021 wat hadden we er allemaal een zin in he, maar op zondagmorgen 

14 november om 11.30 kwam er bericht van het reisbureau , het ging niet door !!!! 

alle begrip maar wat een teleurstelling. 

De kofferlabels en klaverjaslijsten alles lag al klaar we konden zo vertrekken. 

40 personen gingen mee we hadden 5 klaverjastafels en de overige mensen konden 

sjoelen, bowlen etc.  

Maandag 15 november iedereen  afgebeld, dat viel me erg zwaar maar het moest. 

Lieve mensen wat mij betreft is uitstel beslist geen afstel zodra het mogelijk is pak ik de draad weer op. 

Mevrouw Wies van hotel Op den Boud gebeld zij vond het ook heel erg 

jammer maar wenst ons veel goeds en vooral een goede gezondheid en 

natuurlijk een tot ziens. 

U mag me altijd bellen !!!!! een lieve groet van 

Frieda Prins 

 

 

Ook de Oud- en Nieuw reis naar Odoorn kon niet doorgaan. 

Ter aanvulling op het stukje over de reis naar Valkenburg die niet doorging, helaas kon, zoals in het 

voorwoord al genoemd,  – vanwege de uitbreiding van de corona restricties – ook de geplande Oud- en 

Nieuwreis naar Odoorn niet doorgaan. 

Bijzonder spijtig voor de vele leden die zich opgegeven hadden voor deze reis van na de Kerst tot 2 

januari 2022. Even helemaal ertussen uit, relaxen in een goed hotel met elke dag een excursie en dan 

gezellig met een groep mede-leden met oliebollen en wat lekkers te drinken Oud- en Nieuw vieren. 

Helaas, het mocht niet zo zijn.  

Het bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek leeft mee met de leden die zich opgegeven hadden 

(voor Valkenburg en/of voor Odoorn) en is volop bezig met de voorbereidingen voor een prachtige 7 

daagse reis in de zomer (in juli) naar Ootmarsum. De hoop en verwachting is er dat in juli wèl een reis 

mogelijk is. 

 

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!  
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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,  

ook verzorgt hij de ledenadministratie.                           

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 email naar senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

____________________________________________________________________________________ 
 
''LIEF EN LEED''  ER ZIJN VOOR ELKAAR 
Lief en Leed is een groepje van 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.0299 421910 
__________________________________________________________________________________ 
 

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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16 maart 2022 → Lady’s Day bij  

Ook komend voorjaar is er weer een gezellige, geheel verzorgde dag bij VanderKlooster Mode gepland. 

VanderKlooster Mode verzorgt al jaren gezellige lady’s days met modepresentaties voor groepen 50-

plussers in Boskoop. Hier wordt de modeshow gehouden met koffie en gebak van de plaatselijke 

banketbakker en een geheel verzorgde lunch. 

In Boskoop is ook de ruime winkel, waar kleding in het midden-segment voor elke gelegenheid wordt 

verkocht. In vele stijlen, modern, eigentijds en van goede kwaliteit. Maar ook trendy of sportief met volop 

combinatiemogelijkheden in vele kleurstellingen. Als u advies wilt, helpen de vriendelijke, professionele 

verkoopsters u graag. 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

U vertrekt om 09.00 uur (opstapplaats parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat, Zaandam) met een 

luxe touringbus naar VanderKlooster Mode, waar u omstreeks 10.30 verwelkomd wordt in de gezellige 

ontvangstruimte met koffie en gebak van de plaatselijke banketbakker, 

- Vervolgens wordt tot 12.00 uur met meerdere mannequins en een ladyspeaker in een uitgebreide 

modeshow de eigentijdse kleding gepresenteerd met muziek en accessoires, 

- Er is ook een prijsvraag met een leuk cadeau voor de winnares, 

- Aansluitend wordt in de ontvangstruimte de lunch geserveerd, bestaande uit belegde broodjes, 

een krentenbol, een mandarijntje en jus d`orange, koffie of thee. 

- Overigens wordt de gehele dag naar behoefte koffie en thee geschonken.  

- Na de lunch wordt de groep in tweeën gesplitst, voor de ene helft is er een gratis bingo met leuke 

prijsjes, de andere helft van de groep gaat naar de ruime winkel (150m2) om de uitgebreide 

collectie kleding te  bekijken en eventueel te kopen. Er zijn altijd leuke aanbiedingen. Na 

ongeveer een uur wisselen de groepen, 

- Rond 15.00 uur wordt feestelijk afgesloten met een advocaatje met slagroom waarna de bus u 

weer naar de opstapplaats in Zaandam brengt. 

 

Vera van der Berg, zal, evenals bij de vorige lady’s day in september, uw gastvrouw zijn. 

 

Uw bijdrage voor deze geheel verzorgde, gezellige dag bedraagt 25 euro voor leden en 27,50 

euro voor niet-leden. 

 

U kunt zich, vòòr 10 maart 2022, opgeven bij Yvonne van der Zon, tel.: 06 57560210. 

 

Graag naam, telefoonnummer en, als u lid van de SvZ bent, ook uw lidnummer opgeven. 

Uw aanmelding is definitief na betaling op onze bankrekening NL10RABO0180534335 t.n.v. 

Seniorenvereniging Zaanstreek  
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Waarom de sneeuw het sneeuwklokje geen kwaad doet. 

 

Alles had kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het 

gras groen, de rozen rood, de hemel blauw en de zon was 

goud. 

Alleen voor de sneeuw bleef er geen kleur over. De arme 

sneeuw besloot om aan één van de anderen een beetje kleur  

te vragen. 

 

Eerst ging hij naar de aarde: ”Aarde mag ik een beetje van jouw bruine kleur ?” 

Maar de aarde sliep en antwoorde niet. 

Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg: “Gras mag ik een beetje van 

jouw groene kleur”? Maar het gras was gierig en deed alsof hij niets gehoord 

had. 

Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekte: “Roosje, alsjeblieft, geef mij  

een beetje van jouw rode kleur ?” Maar de roos was erg verwaand en draaide 

zijn hoofd af. 

De sneeuw probeerde het bij de hemelen riep: “Hemel mag ik een beetje van 

jouw blauwe kleur?” Maar de hemel was veel te ver weg en hoorde de sneeuw 

niet. 

En zo moest de sneeuw verder en vroeg aan de zon: “Zonnetje mag ik een 

beetje van jouw gouden kleur?” Maar de zon had het te druk met schijnen en  

had geen tijd om te antwoorden. 

En tenslotte vroeg hij het aan een klein wit bloempje aan de rand van het bos: 

“Wit bloempje. Mag ik een beetje van jouw mooie kleur?”  

Het lieve bloempje antwoorde: “Natuurlijk sneeuw, neem zoveel je wilt !” 

Zo nam de sneeuw een beetje witte kleur van de bloem en van af dat ogenblik 

was de sneeuw wit. Daarom werd het tere bloempje aan de rand van het bos 

sneeuwklokje genoemd en het is het enige bloempje dat van de sneeuw geen 

last heeft. 
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Mevr. C.Wiltschut Mevr. D. Deelen 

Mevr. J Gramsberg Mevr. A. Spits 

Mevr. A. Laan Mevr. M. Bieshaar 

Mevr. F.Winkel Mevr. H. Hoekveld 

    
Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van maart 

Geen Kompas ontvangen? e-mail: Frans den Boer,  
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.     
                            9 

 



 
 

 

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: 
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.  
___________________________________________________________________________________ 
 

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Zaandam: 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun  

rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 3x per week (ook op zaterdag) terecht bij  

Goedkope Keuringen in Gebouw het Torentje - Carree architecten, Musical 23. Voor informatie en  

een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: tel.: 036-7200911. Zelf een datum  

reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl. Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch  

€ 50,00, C/D/E € 70,00 en taxi-pas € 75,00.  

 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Voordat u naar de  

keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de  

gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). U beantwoordt de vragen en stuurt de  

Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de  

arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via de mail).  

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd  

wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende  

gemeenten zijn van harte welkom 
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Bij onze Seniorenvereniging Zaanstreek zijn nieuwe leden altijd welkom. En wie kan nu beter aan 

iemand, een toekomstig lid, duidelijk maken wat onze vereniging is, hoe fijn het is deel uit te maken 

van onze “ledenfamilie” als onze bestaande leden? 

Om u, bestaand lid, een extra “duwtje in de rug” te geven om een kennis, vriend, familielid, buur, ook 

lid te maken van onze vereniging geven wij voor elk nieuw lid dat aangemeld wordt door een bestaand 

lid (u dus), een VVV-bon van 5 euro. 

Let wel, voor èlk nieuw lid dat u aanbrengt ontvangt u een VVV-bon van 5 euro. Dus meldt u 1 nieuw 

lid aan  →  VVV bon van 5 euro, meldt u 2 nieuwe leden aan → voor 10 euro aan VVV-bonnen, meldt u 

3 nieuwe leden aan → voor 15 euro aan VVV-bonnen ...........enz. 

AANMELDINGSFORMULIER: 

Lidnr.: .................................................................................................................. 

Naam/Voorletter(s):.......................................................................................M/V 

Adres: .................................................................................................................. 

Postcode/Woonplaats......................................................................................... 

Tel.nr.:.................................................................................................................. 

E-mail adres: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Meldt aan als nieuw lid: 

1, Naam/Voorletter(s):....................................................................................M/V 

Geboortedatum: .................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................. 

Postcode/Woonplaats......................................................................................... 

Tel.nr.:.................................................................................................................. 

E-mail adres: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Bankrek.nr.:......................................................................................................... 

Datum aanmelding: ........................................................................................... 

*************************************************************************************** 

Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 20,00. 

Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00.     
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Het verhaal van het jaar in China  

Een oude legende bij Chinees Nieuwjaar over het monster Nian 
Waarom hebben de mensen van vroeger aan de dertigste (de laatste dag 
van de maand) aan het slot van het jaar de naam gegeven van Oudjaar? 
En waarom wenst men elkaar dan bij een ontmoeting geluk? Daarachter 
schuilt een oud verhaal. 
 
Het verhaal gaat dat heel, heel lang geleden de hele wereld overal 
bewoond werd door giftige slangen en wilde dieren. Dan was er ook nog 
een monster dat Jaar heette en dat ieder jaar, op de avond van de laatste 
dag van het jaar, te voorschijn kwam en mensen verslond. Zodra hij zijn 
bek opende kon hij bij elke inademing talloze mensen verzwelgen. Hoe 
was dit uit te houden? Zou hij zo niet alle mensen verzwelgen tot er 
niemand meer over was? De mensen waren radeloos! 
 
Daarop kwamen wat verstandige lieden bijeen om te overleggen: "Zelfs 
als we naar de hemel vluchten vinden we nog de dood. We moeten een 

manier bedenken om af te rekenen met dat Jaar!" 
 
Maar wie zou met dat Jaar kunnen afrekenen? Iemand die Grote Maker heette zei: "Ik weet wel een 
manier!" Die Grote Maker was een oude man met wit haar, witte wenkbrauwen en een witte baard. 
Grote Maker zocht Jaar op en zei: "Jaar, jij doet niets anders dan mensen vermoorden. Dat gaat zo 
niet langer!" 
 
Jaar zag in een oogopslag dat Grote Maker een oude man was die omver geblazen zou worden door 
het eerste zuchtje wind en hij was helemaal niet onder de indruk. Met een hooghartige glimlach 
antwoordde hij: "Wie ben je wel dat je je met andermans zaken bemoeit?" Grote Maker zei: 
 "Beschik jij niet over heel grote krachten? Als jij alles kunt verzwelgen, durf jij dan ook de giftige python 
van de Madangberg te verslinden?" 
 
Waar Jaar de grootste hekel aan had was dat iemand zou zeggen dat hij laf was, en laaiend van 
woede antwoordde hij: "Dat kost me geen enkele moeite!" En in één hap verzwolg hij de grote python. 
Grote Maker zei: "Jaar, op de Qilinberg huist een woeste leeuw, durf je die te verzwelgen?" 
 
Jaar antwoordde: "Dat kost me geen enkele moeite!" En in één hap verzwolg hij inderdaad die woeste 
leeuw. Grote Maker zei: "Op de Tijgerkopklif woont een gevaarlijke tijger, durf je die te verzwelgen?" 
 
Jaar antwoordde weer: "Dat kost me geen enkele moeite!" En in één hap was ook de gevaarlijke tijger 
opgeruimd. Toen ze daarvan hoorden zijn de giftige slangen, de woeste leeuwen en gevaarlijke tijgers 
uit de bewoonde wereld weggevlucht om hals over kop een schuilplaats te zoeken in de woeste 
gebergten en oude wouden, en tot op de dag van vandaag wagen ze het niet daaruit te voorschijn te 
komen. 
 
Grote Maker maakte zo gebruik van de macht van Jaar om af te rekenen met de giftige slangen, 
woeste leeuwen en gevaarlijke tijgers. Daarna voer hij, op de rug van Jaar gezeten, ten hemel, want 
Grote Maker was een onsterfelijke. 
 
Bij zijn vertrek gaf Grote Maker de mensen de opdracht om ieder jaar met Oudjaar stroken rood papier 
aan weerszijden van de huisdeur te plakken om te voorkomen dat Jaar zou ontglippen naar de wereld 
hier beneden om opnieuw onheil te veroorzaken - want Jaar was voor niets zo bang als voor de kleur 
rood. 
En zo plakte later iedereen op de laatste dag van het jaar rood papier aan de deur en nog weer later 
gingen ze op die beide stroken rood papier zegenwensen schrijven en dit werden de 'gepaarde 
coupletten'. En op Nieuwjaarsdag wenst men elkaar geluk als uiting van dankbaarheid dat men niet 
door Jaar was verzwolgen. Dit gebruik is overgeleverd van de ene generatie op de andere.   
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 Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden  
 
 
Gegevens Aanmelder: 
 
Naam/Voorletters(s): …………………………………………………………..……M/V 
 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………., Woonplaats:…………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………. 
 
Datum aanmelding:………………………………………………………………………. 
 
E-Mail:……………………………………………………………………………………… 
 
Bankrekening:…………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………….. 
               
Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 20,00 . 
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00. 
 
Bij aanmelding betalen op onze bankrekening :  
NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek 
 
Formulier zenden aan: 
Seniorenvereniging Zaanstreek 
Hoogaarslaan 27 
1503 WD Zaandam 
____________________________________________________________________________________  
                          
            
                        Oplossing vorige keer                                                   Nieuwe puzzel 
                                                                                                                       

 

 


