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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 

 

Beste leden, 

 

Voor u ligt al weer het tweede nummer van het Senioren Kompas van 2022. 

Een jaar, dat we hoopvol tegemoet gaan en waarin we natuurlijk weer activiteiten 

organiseren, die we dit keer nu eens wél door kunnen laten gaan. 

Aangezien er over 2021 weinig te vertellen is, wordt  ervan afgezien om in maart de ledenvergadering 

te houden. 

Het bestuur zal enige relevante stukken opnemen in het Senioren Kompas van 

mei/juni 2022. 

 

Ineke van Wijngaarden is weer  in de Vuister met de bingo gestart. 

Wat het klaverjassen betreft kan gezegd worden, dat naar mogelijkheden wordt  

gezocht om hiermee zo snel mogelijk te beginnen. 

Het zou fijn zijn wanneer zich enige vrijwilligers melden om deze activiteiten te begeleiden. 

In maart is de bustocht naar Vander Kloostermode, altijd gezellig. 

Ook de eetclub kan weer gaan eten. Op woensdag, 23 maart a.s. om 17.00 uur kunt u terecht in het 

Mennistenerf. 

Voor mei staat er een  Holland dinercruise op het programma.  

Een geheel verzorgde dag op het water van de Maas en Bergsche Maas. 

Weer eens heel wat anders. 

Velen van u zullen er écht wel eens even uit willen.  

Daarvoor is in juli de vakantieweek naar Ootmarsum met de vele excursies. 

Over alle bovengenoemde activiteiten kunt u uitgebreid lezen in dit Senioren Kompas. 

 

Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Agenda  maart en april 

Aktiviteiten locatie Dag  Datum Tijd 

Bestuursvergadering IJdoorn Donderdag   3 – 3 - 2022 09.30 uur 

Bingo  Vuister Vrijdag   4 – 3 - 2022 13.30 uur 

Kloostermode Vermiloenweg Woensdag 16 – 3 - 2022 09.00 uur 

Eetclub Mennistenerf Woensdag 23 – 3 - 2022 17.00 uur 

     

Bestuursvergadering IJdoorn Donderdag   7 – 4 -  2022 09.30 uur 

Bingo  Vuister Vrijdag   8 – 4 – 2022 13.30 uur 

Eetclub Het Hoekje woensdag 20 – 4 - 2022 18.00 uur 
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Van de belastinginvullers Commissie Belangenbehartiging 

Het is weer tijd voor informatie van de belastinginvullers voor de Belastingaangifte over 2021 die voor  

1 mei 2022 bij de Belastingdienst moet zijn. 

Voor wie zijn de belastinginvullers werkzaam: 

De belastingservice is bestemd voor SVZ leden.   

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

een kleine bijdrage met een minimum van € 10 per aangifte gevraagd. Voor wat meer ingewikkelde 

aangiftes betaalt u iets meer, maar nooit meer dan € 12. Bij een eenvoudige aangifte voor een 

echtpaar of fiscale partners heeft ieder afzonderlijk een aangifte. Dan wordt een kleine bijdrage met 

een minimum van totaal € 12 gevraagd.  

Wat kunt u klaarleggen voor de belastinginvuller over het belastingjaar  2021?  

• Verzoek tot aangifte van de belastingdienst over het jaar 2021. 

• De ontvangen machtigingscode voor het belastingjaar 2021. 

• Jaaropgaven 2021: AOW en  aanvullend pensioen. 

• Bij een eigen huis: de WOZ-beschikking van de gemeente belastingen over 2021, waarop staat het 

bedrag aan onroerend zaakbelasting (WOZB) . 

• Bij een eigen huis: de jaaropgave 2021 van de hypotheekverstrekker. 

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

waaruit blijkt het saldo per 01-01-2021 of 31-12-2020. 

 

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

2021. Hierbij is ook aangegeven of de kosten deels aftrekbaar zijn.  

 

• Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling. 

• Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist. 

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

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

doorverwijzing door een arts, aftrekbaar onder voorwaarden. 

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

bijdrage 

• Steunzolen. 

• Gehoorapparaten (aftrekbaar onder voorwaarden). 

• Andere aanpassingen bijvoorbeeld aan een auto of fiets. 

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

• Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap. 

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

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

verpleeghuis. 

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

• Reiskosten voor ziekenbezoek, vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden. 

 

Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met een van belastinginvullers die daar speciaal voor zijn 

opgeleid. 

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

rekenen dat we zelf weer contact met ze op nemen. Alleen voor hulp door Jaap Slot en Jetty van Spanje 

dient u zelf contact met hen op te nemen zodra u alle benodigde papieren hebt ontvangen. 

Hebt u voor 1 april 2022 niets gehoord, neemt uzelf contact op met uw belastinginvuller. 

 

Zie voor de namen van de belastinginvullers het binnenblad 

 

4 

 



 

Notitie inzake de SVZ Jaarvergadering over 2021 

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 waren we gedwongen het vorig jaar anders te doen. 

Ook dit jaar hebben we besloten op deze manier verslag te doen van 2021. 

Op dit moment, dat we het Kompas maken zijn de corona regels en omstandigheden nog lastig om een 

jaarvergadering met onze leden te beleggen.  

Het bestuur van de SVZ heeft daarom besloten om het ook in 2022 als volgt aan te pakken: 

- Verslagen en overzichten die aanwezig zijn, worden in april opgesteld en verzameld. Dit betreft 

de volgende stukken: 

• Jaarverslag activiteiten commissie. 

• Jaarverslag belangenbehartigers. 

• Jaarverslag “Lief en Leed”. 

• Financiële samenvatting van 2021 door de penningmeester (volledig overzicht baten en 

lasten is opvraagbaar biij de penningmeester). 

• Verslag kascommissie. 

- In het Senioren Kompas nr. 4  van juli/augustus worden hiervan samenvattingen gepubliceerd 

en wordt de mogelijkheid gegeven de financiële stukken op te vragen en hierop (vóór 15 

augustus)  te reageren. 

- 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.  

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             

VAN DE EETCLUB 

HOERA !!!! Het kan weer 

WE GAAN WEER HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 
 
Op woensdag 23 maart 2022 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 17.00 uur. Graag even opgeven en betalen vòòr 15 maart a.s. bij:   
Rietje Out 6164563 en betalen op de RABO rekening van de SvZ nr. NL10 RABO 0180 534335 
 
 
Ook voor april is er een heerlijk drie-gangen diner gereserveerd en wel op 20 april 2022  
bij Brasserie-Restaurant “Het Zaanse Hoekje” in Zaandam.  
Het diner bestaat uit: Tomaten-groentensoep, keuze uit kip-saté of varkenshaas met aardappelen en 
groenten, als dessert een dame blanche (ijs met chocoladesaus en slagroom), een drankje naar keuze 
en koffie na. De prijs voor dit diner is € 27,50. 
Aanvang 18.00 uur. Graag even opgeven en betalen vòòr 6 aprll 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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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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Beste leden, 

Met veel plezier kunnen wij u laten weten dat de bingo in Buurtcentrum De Vuister op 3 februari weer 

is gestart.   

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand om 

13.30 uur bent u, tot en met de maand juni, van 

harte welkom voor een gezellige bingo-middag 

met leuke prijsjes onder leiding van Ineke van 

Wijngaarden.  

Door de corona-restricties is er echter wel een 

maximum van 30 deelnemers. Het is derhalve aan te raden om, als u deel wilt nemen aan de bingo in 

De Vuister, u even van tevoren aan te melden bij Ineke van Wijngaarden, tel.: 075-6156530. 

Centrum De Pennemes staat nog geen anderen toe als de “eigen bewoners”. Bingo en klaverjassen 

in De Pennemes is daarom (nog) niet mogelijk, 

 

Ook het klaverjassen in Saenden is 

helaas (nog) niet mogelijk. 

Er is nagegaan of er een mogelijkheid is 

om voor klaverjassen uit te wijken naar 

Het Mennistenerf. Helaas geeft het Mennistenerf aan zich te 

beperken tot het avond-restaurant; klaverjassen is ook bij het 

Mennistenerf niet mogelijk. 

 

OPROEP 

Vrijwilligers gezocht voor de bingo. 

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen is de bingo in De Vuister weer gestart. Wie van u, leden, wil 

samen met Ineke van Wijngaarden, de maandelijkse bingo verzorgen?  

Ook voor klaverjassen, dat – naar verwacht – binnenkort weer zal starten zoeken wij vrijwilligers 

Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u kontakt opnemen met Ineke van Wijngaarden, tel.: 

075 6156530. 
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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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Compleet verzorgde dagtocht met luxe touringcar en cruise met het 

partyschip M.S. Jacqueline over de Maas en Bergsche Maas van Grave 

naar Heusden op vrijdag 13 mei 2022 voor slechts € 65 per persoon. 

 

 

 

 

 

Vertrek is om 08.45 uur vanuit Zaandam (Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5, 

Zaandam). Met een luxe touringcar reist u naar het gezellige party schip M.S. Jacqueline in 

Grave, waar u inscheept. Het party schip M.S. Jacqueline heeft een rolstoellift en een aangepast 

toilet voor minder validen. 

Na het inschepen wordt u welkom geheten met een kopje koffie of thee met appelgebak. 

U vaart langs landschappen met fraaie uiterwaarden, afgewisseld door pittoreske plekjes met 

kleine dijkhuisjes en historische dorpen en Hanze steden over de Maas en de Bergsche Maas. 

De Bergsche Maas is een gegraven rivier in Noord Brabant die de voortzetting van de Maas 

vormt en stroomafwaarts van naam verandert in de Amer. De Bergsche Maas is ontstaan toen in 

1904 de Maas vanaf Well (Gelderland) in westelijke richting in gekanaliseerde vorm werd 

voortgezet.  De Bergsche Maas vormt de 

zuidelijke begrenzing van het Land van Heusden 

en Altena en de totale lengte bedraagt 24,5 

kilometer. 

In het begin van de middag krijgt u een heerlijk 

diner, bestaande uit soep, een plate gerecht met 

rollade of schnitzel met champignonsaus, frites, 

rauwkost en gemengde groente. Als nagerecht is 

er ijs met slagroom. 

Tijdens en na het diner vaart u verder naar 

Heusden. U krijgt nog een kopje koffie met een 

lekkernij voordat u uitscheept in Heusden 

waar de luxe touringcar al wacht om u terug 

te brengen naar de opstapplaats in 

Zaandam.  

De dagtocht kost 65 euro per persoon. 

Deze cruise over de Maas en 

Bergsche Maas is zeker de moeite 

waard. U kunt zich tot 25 april 

opgeven bij Yvonne van der Zon    tel,: 06-57560210                                                                                                                              
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Waarom de mensen paaseieren 

schilderen - Een oude Perzische 

legende over paaseieren 

Eieren spelen rond Pasen elk jaar weer een belangrijke rol. 

Waarom? 

 

Sommige mensen schrijven die gewoonte toe aan de oude Perzen. Volgens de leer van Zoroaster, een 

wijze die vermoedelijk heeft geleefd in de zevende eeuw vóór onze tijdrekening, bestond er een grote 

geest uit wie alle licht voortkwam en uit dat licht ontstonden twee broers: Ormoezd en Ahriman. 

 

De laatste kon zijn broer niet uitstaan en daarom werd hij door de grote geest veroordeeld om 

drieduizend jaar lang in de diepste duisternis te leven. 

 

Toen die jaren eenmaal om waren, schiep Ahriman een groot aantal boze geesten, die opdracht kregen 

te vechten tegen de goede geesten van Ormoezd. En toen Ormoezd een ei maakte, dat hij vulde met 

goede geesten, maakte Ahriman er een dat hij volpropte met kwade geesten. Beide eieren braken, en 

zowel boze als goede geesten konden zich over de aarde verspreiden. 

 

Ter herinnering aan dit feit, zo vertelt de legende verder, vieren de oude Perzen nog heden omstreeks 

maart hun eierenfeest. Dan geven ze elkaar gekleurde en versierde eieren, soms ook doosjes in de 

vorm van eieren, volgestopt met allerlei verrassingen voor hun vrienden of plagerijtjes voor hun 

vijanden. 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Kom meegenieten in onze prachtige Bullekerk! 

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 mogelijk Tickets € 17.50 

 

Woensdag 30 maart a.s. aanvang 11:00 u. deur open 10.30 uur: 

Stabat Mater: Wouter Harbers, piano 

                       Wendeline van Houten, sopraan 

                       Marianne Selleger, Alt 

Woensdag  27 april  aanvang 11 uur deur open om 10.30. 

Koningsdagconcert: Wouter Harbers, piano en orgel                                 
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Weet u, gewaardeerd lid, iemand die ook lid wil worden? 

Dan ontvangt u van ons een HEMA-cadeaubon. 

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 HEMA-cadeaubon ter waarde van 5 euro. 

Let wel, voor èlk nieuw lid dat u aanbrengt ontvangt u een HEMA-cadeaubon van 5 euro. Dus meldt u 

1 nieuw lid aan --> HEMA-cadeaubon van 5 euro, meldt u 2 nieuwe leden aan → voor 10 euro aan 

HEMA-cadeaubonnen, meldt u 3 nieuwe leden aan → voor 15 euro aan HEMA-cadeaubonnen 

...........enz. 

De HEMA-cadeaubon is onbeperkt geldig en zowel on-line als in de winkel in te leveren. 

AANMELDINGSFORMULIER: 

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

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

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

Tel.nr.:.......................................E-mail adres:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...............................,,. 

Meldt aan als nieuw lid: 

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. 

 

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           
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Zevendaagse vakantie naar Ootmarsum  

van 9 t/m 15 juli 2022  
met veel excursies  

    
U verblijft in  *** driesterren “Stadshotel Ootmarsum”. 

 
Kosten:   € 730 per persoon voor leden        (2- persoons kamer) 

          € 755 per persoon voor niet-leden (2- persoons kamer)         
Toeslag:  €   60                                              (1- persoons kamer) 
Rollator:   €  10                                               ( in overleg) 
 
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele reis- en/of annuleringsverzekering   

      

 

Ootmarsum is een sprookjesachtige gemeente in het “oortje” van Twente. Het staat ook wel bekend als 

hét “kunststadje” van Oost-Nederland. Er zijn gezellige straten en smalle steegjes, authentieke 

vakwerkhuizen en heel veel leuke shopjes en kunstgalerieën. Het stadje staat bekend om de vele 

kunstenaars, galerieën en musea. Er is een prachtig openluchtmuseum “Ootmarsum” dat je het gevoel 

geeft dat je in de verkeerde tijd bent geboren. Een plek vol verhalen! ` 

U verblijft in ***driesterren hotel “Stadshotel Ootmarsum”, een gastvrij 

familiehotel gelegen aan de rand van de dorpskern van Ootmarsum met 

ruime kamers met gratis wifi, televisie, wekkerradio, douche en toilet. 

U krijgt elke ochtend een heerlijk ontbijtbuffet en ’s avonds een drie-

gangen diner of buffet met twee drankjes in uw hotel. Voor de drankjes    

krijgt u consumptiebonnen die ook ’s avonds ingewisseld mogen 

worden.  De lunch is of in het hotel of in een ander goed restaurant. 1x 

is de lunch in de vorm van een uitgebreide high tea. In het hotel zijn ’s 

avonds diverse aktiviteiten, er is 1x een bingo avond met prijsjes, 1x oud 

Hollandse spelen zonder prijsjes, 1x komt een folklore groep optreden en 

1x is er een gezellige avond met live muziek.  

U wordt op 9 juli  om 9.30 uur in Zaandam opgehaald (Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5) 

waarna er met een luxe touringbus naar Dwarsgracht (Giethoorn) wordt gereden. Hier wacht u in een 

gezellig restaurant een koffietafel met kroket. Vervolgens wordt een rondvaart door de Weerribben 

gemaakt; bij terugkomst krijgt u gelegenheid een consumptie voor eigen rekening te nuttigen. Hierna 

wordt de reis vervolgd naar “Stadshotel Ootmarsum” waar na het inchecken een heerlijk diner op u wacht.  

De tweede dag, 10 juli, wordt er na het ontbijt, om 11,00 uur,  vertrokken naar Emsflower GmbH in 

Emsburen, een stadje net over de Duitse grens. Hier gaat u eerst genieten van een heerlijke koffietafel.  

Emsflower is Europa’s grootste kwekerij van perk- en potplanten met bezoekerspark. Op bijna 100 

hectare worden ca. 500 miljoen plantjes per jaar geproduceerd. U krijgt een rondleiding door het 

Belevenispark waar  u een kijkje achter de schermen kunt nemen in de productiehal van de moderne 

kwekerij. Na de rondleiding bent u vrij om te wandelen door de tropische tuinen en een kijkje te nemen in 

de showkas waar u beleeft hoe verschillende soorten groenten en snijbloemen worden geteeld. Terug in 

het hotel kunt u ’s avonds van een heerlijk driegangen diner genieten.   

Op 11 juli, na het ontbijtbuffet, is er een mooie tour door Twente naar het Duitse kuurstadje Bad 

Bentheim. Bad Bentheim is bekend door het hooggelegen Kasteel Bentheim (op een hoogte van 49 

meter) en de steensoort Bentheimer zandsteen. Ook zijn er veel leuke winkeltjes en “konditoreien”. Hierna 

gaat u terug naar uw hotel voor een heerlijke lunch. ’s Middags bezoekt u in Ootmarsum het 

Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum. Het is gevestigd in een historisch vakwerkgebouw uit de 17e 

eeuw. In meerdere vertrekken is het onderwijs van vroeger tot nu te zien. ’s Avonds diner in uw hotel. 
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Ook op de vierde dag, 12 juli, is er na het ontbijt een excursie en wel naar de Twentse stad 

Enschede waar eerst een bezoek aan de Synagoge wordt gebracht. De Synagoge is gebouwd in 

1927-1928 in opdracht van de Nederlands-Israelische 

Gemeente van Enschede. U krijgt een rondleiding of audiotour 

door de Synagoge waarna er koffie wordt gedronken. 

Vervolgens wordt er een korte wandeling gemaakt door de wijk 

rondom de Synagoge waar nog sporen zichtbaar zijn van de 

joodse geschiedenis van Enschede. Aansluitend is er lunch in 

een goed restaurant. Na de lunch gaat u naar het prachtige 

Landgoed Kaamps dat midden in Twente ligt bij het dorpje 

Deurningen. Het is hier dat de familie Nijland dagelijks met veel 

liefde voor hun 180 koeien zorgt en van de dagverse melk zelf 

zuivelprodukten en kaas maakt. U krijgt een rondleiding, een 

kopje koffie en een kleine kaasproeverij. Hierna krijgt u tijd om zelf rond te kijken op het landgoed 

voordat u teruggaat naar het hotel. Diner in het hotel. 

Op 13 juli, aan het eind van de ochtend rijdt u naar Denekamp waar u eerst gaat genieten van een 

uitgebreide High Tea bestaande uit soep, 2 warme huisgemaakte gerechten, sandwiches, scones en 

bonbons met koffie of verschillende soorten thee. Daarna brengt u een bezoek aan het statige Huis 

Singraven, ingericht met een unieke 18e eeuwse kunst-, antiek en meubelcollectie. Na dit bijzondere 

bezoek gaat u via een mooie route door Twente terug naar Ootmarsum. ’s Avonds weer diner in het 

hotel. 

Op 14 juli, de zesde dag alweer,  krijgt u gelegenheid de gezellige weekmarkt in het centrum van 
Ootmarsum te bezoeken. De weekmarkt is elke donderdag van 07.30 uur tot 12.30 uur op het 
Kerkplein in het centrum. Na de lunch in uw hotel brengt u een bezoek aan het Openluchtmuseum. 
Het Openluchtmuseum Ootmarsum neemt u mee naar het Twente van vroeger. In een parkachtige 
omgeving geven diverse authentieke gebouwen met elk zijn eigen inventaris, verhaal en veel 
gebruiksvoorwerpen een boeiend beeld van het leven op het platteland in Twente zo’n 100 jaar 
geleden. Het museum vertelt ook het verhaal van de ‘Heeren’, de bestuurders van vroeger, de 
commandeur, de Drost en de Hofmeier. In uw hotel ’s avonds weer een heerlijk diner. 
Op 15 juli wordt er na het ontbijt op tijd met de terugreis begonnen. Onderweg wordt gestopt bij een 
goed restaurant voor een heerlijke lunch met kroket. Vervolgens gaat u via een kleine maar mooie 
route over de Veluwe naar Paleis Het Loo. U bezichtigt op eigen gelegenheid het Paleis Het Loo 
museum en de ingerichte zalen en kamers van het Paleis. Hierna wordt de terugreis hervat. Voor u 

afgezet wordt op de opstapplaats in Zaandam is er nog een 3 gangen afscheidsdiner. 

                                 

                U kunt zich, vòòr 15 juni 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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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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Mevr. R. Jongejans 

Dhr. N. van Dijk 

Mevr. J. Rijkes 

 

    
Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van mei 

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.     
                            15  



 

 

 

‘Ik ben niet eenzaam’ – Het eerste handboek 

voor eenzaamheid en ouderencommunicatie 

Praktische gids geeft eenzaamheid bij ouderen een gezicht en helpt 
professionals bij het ontwikkelen van succesvolle campagnes 

 AMSTERDAM – Jaarlijks worden er honderden projecten en 
campagnes bedacht om eenzame ouderen te bereiken. Vaak treffen 
deze nauwelijks doel omdat ze, onbedoeld, over de hoofden van de 
mensen gaan.  Communicatiestrateeg Alet Klarenbeek biedt met haar 
boek ‘Ik ben niet eenzaam’ een praktische gids voor professionals die 
effectiever willen communiceren en hun doelgroep daadwerkelijk 
willen bereiken en betrekken.  

 ‘Ik ben niet eenzaam’ geeft uiteenlopende en herkenbare voorbeelden, inspirerende cases en 

onverwachte dwarsverbanden die ouderen én hun gevoelens een gezicht geven. Het boek maakt 

duidelijk dat het niet om het thema eenzaamheid gaat, maar om eenzame mensen.  

 Eenzaamheid is een lastig onderwerp 

In het boek worden de vele facetten van eenzaamheid belicht. Eenzaamheid is niet van iemands gezicht 

af te lezen, het kent meerdere gedaantes en is vaak bedekt met een laag schaamte. Dat maakt het ook 

moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Daarom geeft de auteur ook praktische tips voor het uitwerken 

van een succesvolle campagne: hoe schrijf je sterke teksten, waar moet de vormgeving aan voldoen en 

wat zijn goede communicatiemiddelen?  

 Diversiteit en inclusie  

In ‘Ik ben niet eenzaam’ is ook uitgebreid aandacht voor migrantenouderen en lhbtiqa+-ouderen. Deze 

kwetsbare groepen kunnen ieder een heel specifieke soort eenzaamheid ervaren. De auteur schetst de 

achtergronden, geeft inzichten en concrete tips om deze ouderen te bereiken.  

 Over de Auteur  

Alet Klarenbeek is communicatiestrateeg, programmamaker en specialist op het gebied van 

ouderencommunicatie. Ze werkt voor de overheid, cultuursector en maatschappelijke organisaties. Als 

oprichter van ouderenplatform UP! staat ze dagelijks in contact met ouderen. De afgelopen jaren is ze 

actief binnen het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, onder andere als samensteller van de 

landelijke HOE DAN?-werkconferenties van het ministerie van VWS. Alet biedt met dit boek een heldere 

handleiding om ouderen te bereiken en projecten (nog) succesvoller te maken, zodat alle inspanning en 

uitgaven niet voor niets zijn geweest. 

 ‘Ik ben niet eenzaam’ kost € 34,95 incl. verzendkosten en is te bestellen op 

AletKlarenbeek.nl.  

ISBN: 97 99 46 44 30 69 1  

Bindwijze: paperback 

Aantal pagina’s: 240 

  

16 

 



 

                                                       17 
 



18                     
 

 



 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                        

19 



 
 

 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 
                                                                                                                        

 


