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V O O R W O O R D 

Beste leden, 

 

Het is lente, we hebben al een aantal mooie dagen gehad en vertrouwen erop dat er nog vele zullen 

volgen. 

 

Nu in 2022 dagexcursies en vakantiereizen weer mogelijk zijn, is het Bestuur druk bezig met het 
voorbereiden van diverse reisactiviteiten: In deze Senioren Kompas kunt u er uitgebreid over lezen. 
Er is in mei  een ééndaagse cruise, in juni is er een dagtrip naar Spakenburg en kunt u een prachtige 
middagrit door de Noord-Hollandse polders maken en dan is er in juli de vakantie naar Ootmarsum. 
 
Alvast verder vooruit kijkend kunt u in september met een luxe touringbus naar de Floriade en er is  in 
oktober een gezellig Oktoberfest voor Senioren. 
 
Ook is het bestuur bezig met het organiseren van een 4 daagse vakantie naar Vianden/Luxemburg. 
Deze zal in oktober zijn.  
 
In maart was de Lady’s day bij VanderKlooster Mode. Deze is, evenals vorig jaar, erg goed bevallen, 
de dames (en heren) die mee waren, waren erg enthousiast, zowel over deze geheel verzorgde dag 
als over de mode show en mode collectie.  
Mede op verzoek van u, onze leden, is daarom op 21 september weer een Lady’s day bij 
VanderKlooster Mode. Dit keer wordt de nieuwe najaarscollectie geshowd.  
 
De maandelijkse bingo in De Vuister onder leiding van Ineke van Wijngaarden gaat door  
t/m juni 2022.  
Op 28 mei start het klaverjassen weer en vervolgens op de 2e zaterdag in juni en de  
2e zaterdag in juli. 
 
De Eetclub is in maart ook weer gestart met een gezellige maaltijd in het Mennistenerf. 
Ook in mei en juni kunt u met de Eetclub uit eten; er is gereserveerd in het Mennistenerf. 
 
Kortom, vele mogelijkheden om eens even een middag of dagje eruit te zijn. 

 

U hierbij fijne dagen toewensend, 

Het Bestuur                    
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Agenda 
 

AKTIVITEITEN LOKATIE DAG DATUM TIJD 

Mei 

Bestuursvergadering IJdoorn Donderdag 5-mei 09.30 uur 

Bingo De Vuister Vrijdag 6-mei 13.30 uur 

Diner-cruise Graft-

Heusden 

Parkeerterrein AH-XL 

Vrieschgroenstr.5 

Zaandam 

Vrijdag 13-mei 08.45 uur 

Klaverjassen Pennemes Zaterdag 28-mei 14.00 uur 

Juni 

Bestuursvergadering IJdoorn Donderdag 2-juni 09.30 uur 

Bingo De Vuister Vrijdag 3-juni 13.30 uur 

Dagtrip Spakenburg Parkeerterrein AH-XL 

Vrieschgroenstr.5 

Zaandam 

Zaterdag 11-juni 08.30 uur 

Klaverjassen Pennemes Zaterdag 11-Juni 14.00 uur 

Middagtrip Noord-

Hollandse polders  

Parkeerplaats AH-XL 

vrieschgroenstr.5 Zaandam 

Woensdag 29 juni 13.00 uur 

 

 
 

OPROEP 

Vrijwilligers gezocht voor de bingo. 

Zoals u elders 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 op 28 mei weer gaat beginnen In  Hervormd Centrum Pennemes 

zijn vrijwilligers nodig. 

Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u kontakt opnemen met Ineke van Wijngaarden   

tel: 075 6156530     

 
 
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 . 
 

De seniorenvereniging is 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 
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Goed nieuws voor de klaverjassers! 

Na lange tijd is het weer toegestaan in Hervormd Centrum Pennemes te 
klaverjassen.  
 
Het is begrijpelijk als u, nadat enkele keren door Hervormd Centrum 
Pennemes eerst toestemming was gegeven en later toch weer ingetrokken, 

huiverig bent om te komen. 
 
Maar het is dit keer definitief, onze vereniging heeft definitief toestemming om 1x per maand te 
klaverjassen in het Pennemes. 
 
Op zaterdag 28 mei zal de eerste keer zijn. Het  
klaverjassen start om 14.00 uur en uiterlijk 17.00 uur moet de zaal ontruimd zijn i.v.m het avondeten 
van de dagopvang van Hervormd Centrum Pennemes.  
 
Zoals al eerder gemeld is het gebruik/kopen van munten om de consumpties te betalen afgeschaft. 
Consumpties dienen contant betaald te worden of met een kaart ter waarde van 7,50 die u bij het 
Pennemes kunt kopen. 
Op die kaart staan waardes van 1,00 euro en 1,50 euro: de waarde van de consumptie die u koopt 
wordt dan afgestreept van die kaart. 
 
Na de start op zaterdag 28 mei zal het klaverjassen in juni en juli op de 2e 
zaterdag van de maand in het Pennemes plaatsvinden tot de zomerstop. Dat zal 
zijn op zaterdag 11 juni en op zaterdag 9 juli. 
 
Graag de nieuwe ingang aan de Bloemgracht gebruiken. 
. 
Heel veel plezier met het klaverjassen op 28 mei. Er zijn weer mooie prijzen te winnen 

 

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. 

Kom meegenieten in onze prachtige Bullekerk! 

Wouter Harbers 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 25 mei a.s. aanvang 11:00 u. deur open 10.30 uur:  

Watermusic: Wouter Harbers, piano   

Woensdag  29 juni aanvang 11 uur deur open om 10.30. 

Vivaldi’s Vier Jaargetijden: Wouter Harbers, piano  

                       Robert Cekov,    viool                                                                                  5 

 



 

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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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. 

Er zijn twee bussen door uw Seniorenvereniging Zaanstreek gereserveerd, waardoor er 

plaats is voor een ieder die deze fantastische cruise wil meemaken.  

 

 

 

 

 

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  

opgeven bij Yvonne van der Zon    tel: 06-57560210 

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

Seniorenvereniging Zaanstreek 
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Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van juli 

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.     
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Dhr.   G. Dermout  Mevr. I. Buitendijk 
Mevr. T. Rademaker  Mevr. J. Overmeer 

Mevr. P. Pasterkamp  Dhr.   H.M. Stolk 

Mevr. E.J. van Oosten   

   



 

Geheel verzorgde dagtocht met luxe touringcar naar Spakenburg, één van de 

mooiste dorpjes van Nederland, met museumbezoek en kaasproeverij op 

zaterdag 11 juni 2022 voor slechts € 65 per persoon. 

Spakenburg is van oudsher een vissersdorp dat tot de 
aanleg van de afsluitdijk aan de Zuiderzee lag. 
Sindsdien is de vissersvloot gekrompen, maar 
visverwerking en vishandel spelen in Spakenburg nog 
een belangrijke rol. Tegenwoordig zijn er nog dertig 
botters, die in de Oude Haven liggen. Vergeleken met 
vroeger is dit weinig, toch is dit ongeveer de helft van de 
huidige Nederlandse bottervloot.  
Door de inpoldering van de Zuiderzee, de uitbreiding 

van Spakenburg en de komst van nieuwe 

werkgelegenheid is het besloten karakter van het dorp 

grotendeels verdwenen. Ook het aantal vrouwen in de 

traditionele klederdracht loopt sterk terug.  

 

 

De luxe touringbus wacht om 08.15 (vertrek is om 

08.30 uur) in Zaandam (Parkeerterrein AH XL, 

Vrieschgroenstraat 5, Zaandam). Vanuit Zaandam 

wordt u via Amsterdam/Utrecht naar Maarsbergen 

gebracht voor de koffie of thee. Na 2 kopjes koffie of 

thee met een heerlijk gebakje wordt  kaasmakerij 

“De Weistaar” bezocht waar een film wordt getoond 

over het maken van kaas, boter en karnemelk en er 

is een kaasproeverij (2 soorten).  

Aansluitend is de lunch in de vorm van een koffie-

tafel met diverse broodsoorten, gevarieerd hartig 

beleg, een kroket en 2 kopjes/glazen koffie of thee, melk of karnemelk.  

Na de lunch/koffietafel wordt weer in de bus gestapt die u naar Spakenburg brengt. In Spakenburg wordt 

het Museum Spakenburg bezocht, dat in het beschermde dorpsgezicht rond de museumhaven ligt. Hier 

vindt u levende historie. Het museum telt acht verschillende panden rond een historische steeg zoals 

een winkeltje, boerderij, hooiberg en een rokerij. In het museum is er aandacht voor de uiteenlopende 

aspecten van de geschiedenis van de gemeente: Het boerenleven, de klederdracht, het schoolgaan, een  

winkeltje, visserij en schepen. De combinatie van binnen- en buitenmuseum maakt het heel 

aantrekkelijk. 

Na het museumbezoek is er vrije tijd en kunt u een lekker visje halen of bijvoorbeeld naar de gezellige 

zaterdagmarkt (open van 10.00 uur tot 17.00 uur) op het Spuiplein (centrumplein) gaan. Omstreeks 

17.00 uur is de terugreis naar Zaandam waar u op het vertrekpunt wordt afgezet. 

Deze dagtocht naar Spakenburg met bezoek aan kaasmakerij en museum voor slechts 65 

euro per persoon is zeker een aanrader.  

U kunt zich tot 31 mei opgeven bij Yvonne van der Zon    tel,: 06-57560210 

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

Seniorenvereniging Zaanstreek 
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EEN MEEUW OP DE BADMUTS 

Het verhaal van Wim Aten  

Door Ursulien van Berge-Bakkum 

 

Zaandam 1944. Het Duitse leger is de baas in ons land. Oom Rem Aten zit stevig in het verzet. In 

vakgroep J werkt hij onder meer samen met Jan Buijs en Walraven van Hall. Op een slimme manier 

zamelen ze geld in ten behoeve van het Nationaal Steunfonds. Dit fonds zorgt er onder andere voor 

dat er geld beschikbaar is voor de verzetsorganisaties, onderduikers en spoorwegstakers. 

Bij een bezoek aan de kapper in 1944 hoort Remmert dat de 

Duitsers van plan zijn om de Hembrug op te blazen om er zo 

voor te zorgen dat het noorden van Nederland wordt 

geïsoleerd. Er is al een springlading aangebracht in de 

middenpijler. 

Aten zwemt bij polo- en zwemvereniging Neptunus, daar 

kent hij keeper Jaap Boll. Er wordt een plan gemaakt om de 

springlading te verwijderen, een risicovolle onderneming die 

in tweede instantie slaagt. Ze verwijderen vierhonderd 

pakketten dynamiet en komen behouden terug. Helaas 

ontdekken de Duitse wachtposten drijvend pakpapier in het 

Noordzeekanaal en er wordt een nieuwe voorraad springstof 

neergelegd. 

Aten bedenkt een nieuw plan, het moet mogelijk zijn om de 

ontsteking te verwijderen. Hij gaat op onderzoek uit. Om de 

bewakers te misleiden heeft hij een opgezette meeuw op zijn 

hoofd bevestigd met een slangetje naar zijn mond zodat hij 

onder water kan blijven ademen. 

 

Remmert Aten en Jan Bol in de Hembrug 

De middenpijler is echter afgezet met zware houten schotten, hij kan er dus niet bij. Remmert Aten is 

zwaar teleurgesteld dat ook deze poging mislukt. 

Degene die er later voor zorgt dat de Hembrug niet wordt opgeblazen is de verzetsstrijdster Lies 

Schouten. Zij heeft goede contacten met een Duitse soldaat. Via hem kan ze bij de ontsteking komen 

en ze spuit met een injectiespuit water in de leidingen. Dan ontstaat er kortsluiting op het moment dat 

de leidingen onder stroom gezet worden. 

In de oorlogstijd hebben ook veel Joodse onderduikers bij de Atens gelogeerd. Zij vonden het 

vanzelfsprekend om zich te verzetten tegen de Duitse overheersing. Ook dochter Marion werkte 

hieraan mee. 

In de Bark waarin het bedrijf van Aten gevestigd was, werden wapens opgeslagen en verstopt die 

vanuit Engeland werden gedropt. 

Na de oorlog heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld bij het opsporen van landverraders. 

In 1984 is Remmert Aten overleden. 

De Hembrug waar hij zo voor gevochten heeft, werd in 1974 aangevaren en bleef daarna een beetje 

krom. De Coentunnel werd in gebruik genomen in 1983, toen was de brug overbodig en in 1985 werd 

hij alsnog opgeblazen. 
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Prachtige middagrit door de Noord-Hollandse polders. 

Rit door de polders De Purmer, de Beemster, de Schermer en de 

Eilands-polder op woensdagmiddag 29 juni 2022  voor slechts € 29 

per persoon. 

                         
Vertrek is om 13.00 uur vanuit Zaandam (Parkeerterrein AH XL, 

Vrieschgroenstraat 5, Zaandam). Met een luxe touringcar maakt u een 

prachtige middagrit door de Noord-Hollandse polders. Bij het instappen in 

de bus ontvangt u een klein boekje met informatie. 

U ziet de prachtige polderlandschappen met molens, landerijen, ringsloten 

en pittoreske dorpjes. De heren Blees en Van Diermen verzorgen deze 

tocht en tijdens de rit wordt verteld over de ontwikkeling van de polders en 

hoe het hoogveen vanuit de twaalfde eeuw eerst veranderde in diepe 

meren en vanaf de zeventiende eeuw in polders.  

Halverwege de middag is er een stop en krijgt u koffie met 

gebak. 

De Purmer is een voormalige binnenzee. De polder omvat 

een deel van Purmerend en verder het buitengebied tussen 

Purmerend, Edam, Zedde, Overleek (nabij Monnickendam) 

en Ilpendam. Voor de inpoldering maakte De Purmer samen 

met De Schermer en De Beemster deel uit van een aantal 

bijzondere binnen-zeeën. Het waren n.l. meren die in open 

verbinding stonden met de zee. Er was dus ook zout water 

en eb en vloed. Vanaf de inpoldering was De Purmer een 

landbouwgebied dat heden ten dage sterk verstedelijkt is.  

 

Rond 800 was het gebied De Beemster overdekt met veen. Ontginning 

door de mens, in combinatie met stormvloeden, leidde ertoe dat het in 

de periode 1150-1250 een binnenzee werd. Rond 1607 werd gestart 

met de drooglegging, waarbij Jan Adriaansz. Leeghwater een 

belangrijke rol speelde als adviseur, opzichter en toezichthouder.  

De Schermer werd als één van de laatste grote meren tussen 1633 en 

1635 drooggemalen. De drooglegging gaf nieuwe vruchtbare kleigrond.  

De Eilandspolder ligt in het midden van Noord-Holland, ingeklemd 

tussen De Schermer en De Beemster. Merkwaardig is hoe hoog de 

polder ligt ten opzichte van De Schermer en De Beemster. Van 

oorsprong is het een licht zilt laagveengebied. Tot voor kort was de Eilandspolder nog grotendeels 

vaarland, dat wil zeggen dat de graslandpercelen alleen over water te bereiken waren. 

De middagtocht kost 29 euro per persoon. 

U kunt zich tot 15 juni opgeven bij Yvonne van der Zon  tel,: 06-57560210 

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

Seniorenvereniging Zaanstreek   
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VAN DE EETCLUB 

WE GAAN WEER HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 

 
Op woensdag 18 mei 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 5 mei a.s. bij:   
Rietje Out 6164563 en betalen op de RABO rekening van de SvZ nr. NL10 RABO 0180 534335 
 

 
 
Ook op woensdag 15 juni 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 1 juni 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. 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
''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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Zevendaagse vakantie naar Ootmarsum  

van 9 t/m 15 juli 2022  
met veel excursies  

    
 

Er zijn nog maar 3 tweepersoonskamers beschikbaar, dus als u mee wilt met deze 
schitterende vakantie is het aan te raden u snel aan te melden. 

 
Kosten:  € 730 per persoon voor leden        (2- persoons kamer) 
              € 755 per persoon voor niet-leden (2- persoons kamer)         
Rollator: € 10                                                ( in overleg) 

 
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele reis- en/of annuleringsverzekering   

      
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. 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.  

De dagindeling en excursies zijn hieronder in het kort weergegeven. In ons Senioren Kompas van 

maart/april vindt u een uitgebreide beschrijving. 
9 juli     

- Om  9.30 uur vertrek  (Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5)  
- Met een luxe touringbus naar Giethoorn, lunch en rondvaart door de Weerribben 

- Voortzetting van de reis  naar Stadshotel Ootmarsum waar u ook dineert.  
10 juli   

- Na het ontbijt om 11.00 uur vertrek naar Emsflower GmbH in Emsburen.  
- Lunch bij deze grootste kwekerij van perk- en potplanten met bezoekerspark 
- Rondleiding door het Belevenispark , waarna vrije tijd om te wandelen door de tropische tuinen  

11 juli  

- Na het ontbijtbuffet, is er een mooie tour door Twente naar het Duitse kuurstadje Bad Bentheim.  
- Lunch in uw hotel.. ’s Middags bezoek aan het Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum.  

12 juli  
- Na het ontbijt excursie naar Enschede: rondleiding in de Synagoge, waarna koffie 
- Na de koffie volgt een korte wandeling met aansluitend lunch in een goed restaurant.  
- Na de lunch gaat u naar het prachtige landgoed Kaamps;  
- Rondleiding, koffie en kaasproeveri,j, waana er tijd is om zelf rond te kijken op het landgoed  

13 juli 

- Aan het eind van de ochtend vertrek naar Denekamp voor een uitgebreide High Tea 
- Daarna brengt u een bezoek aan het statige Huis Singravens. 
- ‘s Avonds weer diner in het hotel.  

14 juli 

- Na het ontbijt gelegenheid de gezellige weekmarkt in het centrum van Ootmarsum te bezoeken 
- Lunch in uw hotel en vervolgens bezoek aan het Openluchtmuseum Ootmarsum 

15 juli  
- Na het ontbijt op tijd met de terugreis begonnen met onderweg een stop voor de lunch 
- Via een mooie route over de Veluwe naar Paleis Het Loo; bezichtiging op eigen gelegenheid   
- Hierna wordt de terugreis hervat met onderweg nog  een 3 gangen afscheidsdiner.                            
-  

U kunt zich, vòòr 15 juni 2022, opgeven bij Yvonne van der Zon, tel.: 06-57560210 
Uw aanmelding is definitief na betaling op onze bankrekening NL10RABO0180534335 t.n.v. 
Seniorenvereniging Zaanstreek                  13  



 
 

 

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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Op maandag 12 september 2022 kunt u met luxe 

touringcar voor 46 euro per persoon, inclusief entree, 

naar de schitterende Floriade Expo 2022.  
 

Op 14 april 2022 opent Floriade haar poorten een half jaar lang in Almere. Op het Floriade-park 
geniet je van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit. Het Floriade-park is een feest 
van groen en duurzame technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet nieuwe ontdekkingen voor groen, voedsel, energie en gezondheid uit binnen- en buitenland 

die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Duik in het thema ‘Growing Green Cities’ en 

laat je verrassen! 

Internationale deelnemers: Op de Expo kun je 

landenpaviljoens bezoeken waar landen hun cultuur, planten, 

bloemen en lokale innovaties laten zien voor groene steden. 

Er zijn paviljoens van Bangladesh, België, China, Cyprus, 

Frankrijk, Japan, India en nog vele andere. .   

Nederlandse Tuinbouw: De nationale deelnemers uit de 

tuinbouw kunnen niet wachten om je zintuigen te prikkelen 

tijdens de Expo. Dat doen ze met verse groenten, fruit, mooie 

bloemen en planten op hun paviljoens.  

 

Kunst en Cultuur: Bewonder de twee reusachtige figuren, 

bedekt met 10.000 bijen van Cortenstaal, op het Floriade-

park. Bijen zijn belangrijk voor een goede balans tussen 

mens en natuur en daarom spelen ze de hoofdrol bij dit 

kunstwerk. 

Ontdek het allemaal zelf op de Expo op 12 september 2022. 

De luxe touringbus wacht om 09.15 (vertrek is om 09.30 uur) 

in Zaandam (Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5, 

Zaandam). U wordt weer opgehaald van de Floriade om 16.30 uur.  

U kunt zich tot 31 augustus opgeven bij Yvonne van der Zon    tel: 06-57560210 

Uw aanmelding is definitief na betaling op onze bankrekening NL10RABO0180534335 t.n.v. 
Seniorenvereniging Zaanstreek                                                                                                          15 
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  De digitale Huiskamer 

   

  Om de mensen van de seniorenvereniging gebruik te kunnen laten  

  maken van de Huiskamer in de tijd met Corona, is er nu ook een 

  digitale Huiskamer. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u contact 

  opnemen via s.vossen@swt.zaanstad.nl of 06-83097934. 

 

  De Huiskamer 

  Wilt u even een kop koffie drinken met anderen? 

  Hebt u behoefte aan een luisterend oor? 

 

  In de Huiskamer is iedereen welkom. 

  Ook als je bijvoorbeeld dak- of thuisloos bent, 

  als je psychische problemen hebt, 

  als je een burn-out hebt of als je je eenzaam voelt, 

  omdat je niemand om je heen hebt. 

 

  Voor ons telt iedereen mee 

  Bij de Huiskamer is er ook altijd een ervaringsdeskundige 

  en een medewerker van het Sociaal Wijkteam aanwezig. 
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JAARVERSLAG 2021 
VOORWOORD 

 
Beste leden, 
 
De jaarvergadering van de SVZ wordt gewoonlijk in maart gehouden. 
In deze jaarvergadering worden de diverse stukken van het bestuur van de SVZ door de leden 
besproken en (hopelijk) goedgekeurd. 
Ook kunnen de leden kritiek uiten, voorstellen doen of nieuwe ideeën inbrengen. 
Door de corona werden we in 2021 gedwongen om af te zien van een ledenvergadering en daarom 
de stukken van 2020 op een andere manier te behandelen. 
Het bestuur van de SVZ heeft besloten om het in 2022 op dezelfde manier als vorig jaar aan te 
pakken. Ook al kunnen we de jaarvergadering nu weer op de gewone manier houden. 
Dat omdat we eerder al moesten besluiten daarover en het nog niet duidelijk was, wat er dan 
mogelijk zou zijn. Ook omdat er praktisch geen activiteiten waren vorig jaar, om verslag over te 
doen.  
Dus nu nog even op deze manier maar we hopen dat we u volgend jaar weer op de gebruikelijke 
manier te kunnen ontvangen.  
 
Verslagen en overzichten werden in april en opgesteld en verzameld. Dit betreft de volgende 
stukken: 

• Voorwoord. 

• Verslag kascommissie inclusief goedkeuring 2021/ Financieel boekjaar 2021 

• Verslag ledenadministratie 

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

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

 

HOOGAARSLAAN, 27  

1503 WD ZAANDAM  

Balans t/m 31-12-2021   

Omschrijving Activa Passiva 

Lamineerapparaat 25,00 
 

Dymo labelwriter 73,50 
 

Kas 304,85 
 

Kas Bingo De Vuister 330,55 
 

Betaalrekening NL10 RABO 0180534335 15.921,26 
 

Spaarrekening NL77RABO3633518274 40.880,25 
 

Vooruit ontvangen lidmaatschapsbijdragen 
 

11.878,50 

Reservering 10 jarig bestaan 
 

1.000,00 

Eigen Vermogen 
 

44.656,91 

  
  

  57.535,41 57.535,41 

 
     

  Resultaat 2021 Begroting 2022 

Omschrijving uitgaven ontvangsten uitgaven  ontvang 

Afschrijvingen 250   100   

Bingo/ Klaverjassen 52   500   

Bankkosten 218   400   

administratiekosten 1.013   1000   

 porti en vrachten 788   750   

Kantoor benodigheden 59       

pr/website 265   500   

het kompas 2.502   6000   

Relatiegeschenken     250   

busreisjes 159   0   

Bestuurskosten 548   1750   

ledenvergadering     500   

nieuwjaarsreceptie     0   

vergoeding vrijwilligers 825   1000   

Vrijwilligersdag 1.000   1000   

Lief en Leed 672   700   

lidmaatschapsbijdragen   10850   14100 

  8.351 10850 14450 14100 
 

2.499     -350 
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Verslag ledenadministratie 

Voor het correct verwerken van de gegevens van de leden is de seniorenvereniging geheel 

afhankelijk van de juistheid van de gegevens, die door de leden aan ons worden doorgegeven. 

Het betreft hier niet alleen de nieuwe inschrijvingen, doch ook de mutaties in de reeds bekende 

administratie. 

Onderstaand het mutatieverslag van onze leden: 

Het ledenaantal was bij de start van 2021: 796  

Aantal nieuwe leden in 2021:                        34 

Aantal leden, dat in 2021 is uitgeschreven:  90 

Het ledenaantal per 31-12-2021:                 740 

De ledenadministratie zorgt er o.a. ook voor, dat er om de 2 maanden een recente lijst is voor de 

bezorging van ons Senioren Kompas. 

Dit kompas wordt door 15 vrijwilligers van onze seniorenvereniging rond gebracht door de gehele 

Zaanstreek. 

Na jaren lang ons kompas in eigen beheer te hebben geprint is helaas onze printer stuk en niet meer 

te herstellen. Het bestuur heetf daarom  besloten om het Senioren Kompas niet meer zelf te printen, 

maar dit werk uit te besteden aan een drukkerij. Dit is dan ook de reden, dat de contributie is 

aangepast. 

De jaarlijkse contributie gaat van € 18,50 naar € 20,00. De partnerbijdrage blijft € 16,00. 

Met deze geringe verhoging kunnen wij een deel van de meerkosten van het drukwerk betalen. 

Voor de goede orde kan worden meegedeeld, dat in 2023 een bedrag van de spaarrekening wordt 

gehaaldom de viering van het 10-jarig bestaan van de SvZ mee te bekostigen. 

Frans den Boer     
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Jaarverslag Commissie Belangenbehartiging Belastinginvullers 2021 

 

Onze belastingservice is in principe bestemd voor leden van een van de ouderenbonden, 

zoals de Senioren Vereniging Zaanstreek in Zaandam. Mensen die lid zijn van de 

Seniorenvereniging kunnen gebruik maken van deze service. Bent u geen lid van de 

senioren vereniging, dan kunt u ook worden geholpen mits u zich als lid heeft aangemeld bij 

de ledenadministratie en dat kan aantonen. 

Ook in 2021 hebben de belastinginvullers deelgenomen aan een opfriscursus van de 

belastingdienst om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn en blijven. 

In 2021 hebben wij weer alleenstaanden en mensen met een fiscale partner kunnen helpen 

met hun belastingaangifte over 2020. Het behoeft geen betoog dat wij dit graag voor u 

hebben gedaan. 

Wij doen dus nogmaals een oproep aan leden van de seniorenvereniging in Zaandam met 

alleen AOW en soms een klein aanvullend pensioen, zo zij dit niet op een andere wijze doen, 

hun belastingaangifte te laten verzorgen door een van de onderstaande belastinginvullers 

van de Commissie Belangen Behartiging. 

Om deze service te kunnen blijven aanbieden hebben wij meer mensen nodig die ons daar 

bij helpen. 

Meld u aan bij een van onze belasting invullers. Hun namen vindt u op de 2e bladzijde van 

het Senioren Kompas, om samen met ons mensen te helpen met hun belastingaangifte. 

 

Verslag van de Activiteiten Commissie. 
 
In 2021 is het, evenals in 2020, door de corona restricties, niet mogelijk geweest veel activiteiten te 
organiseren. 
 
Geplande reizen moesten helaas worden afgezegd. Gelukkig kon er, tussen de restricties door 1 
busreis doorgaan, de vijfdaagse vakantiereis naar Made van 5 t/m 9 juli 2021. Ruim 30 van onze 
leden hadden een fijne, geheel verzorgde vakantie in ****viersterren Hotel-Restaurant “De 
Korenbeurs” in Made met dagelijks een prachtige excursie, o.a. naar de Basiliek in Oudenbosch, 
Ook was er een 2 uur durende rondvaart met rondvaartbedrijf “Zilvermeeuw”  in Drimmelen en er 
werd een dag naar Antwerpen gereisd waar het historische centrum verkend kon worden. Op de 
terugreis was er een laatste stop: er werd richting het Gooi gereden, langs Paleis Soestdijk en 
Kasteel Drakensteijn naar de Lage Vuursche. Na de lunch ging het verder naar Zaandam. Er waren 
vele positieve reacties van degenen die deze vakantie hadden meegemaakt. 
Ook kon op 22 september de “Lady’s Day”, het mode-uitje bij Vander Klooster Mode doorgaan. Ruim 
30 dames en enkele heren hadden, naar de reacties te oordelen, een geweldige dag). 
 
Evenals  in 2020 waren er in 2-21 geen bingo- en klaverjasactiviteiten mogelijk. 

 
 

Verslag Lief en leed 
 
Het was een lange, saaie tijd het jaar 2021 vanwege Corona, waarin Lief en Leed niet veel te doen 
had, behalve misschien Ina, die de verjaardagskaarten schreef, dat ging gewoon door. Een leuke 
onderbreking was de plantjes rond te brengen met Pinksteren aan de 90 jarigen. 
Dit keer geen orchideeën , maar wel witte begonia’s. We kregen dankbare en leuke reacties hierop ! 
 
Erica Diel is gestopt als gastvrouw voor Lief en Leed.  
Zij heeft dat heel wat jaren met veel plezier gedaan. 
Heel veel dank voor al het werk dat zij voor lief en leed heeft gedaan. 
 
Ina van Calcar heeft haar taken over genomen.  
We wensen haar veel succes. 
 
We hopen dat u ons informatie geeft over leuke en minder leuke dingen van onze SVZ leden.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met Ina van Calcar telefoon: 0299 421910 
Alvast hartelijk dank hiervoor 
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Website 
 
Op onze website kon u informatie vinden die ook iedere twee maanden in het Kompas staat.  
Nadat het Kompas is verschenen komt er wel eens een bericht bij ons binnen, dat ook voor u  van 
belang kan zijn. Dan plaatsen we dat op de website. 
Door af en toe onze website te bezoeken kan u deze extra informatie te weten komen 
 
Op de website staat ook algemene informatie, die nuttig voor u kan zijn. 
Het adres van de site is: www.senzaan.nl 
 
De leden waarvan we een mailadres hebben krijgen af en toe een flyer via de mail, om u  te informeren 
over activiteiten die wij organiseren. Dit jaar echter hebben we door de Corona problemen, geen extra 
informatie via de flyer verstuurd.  
 
Agnes Brans Filius 
 

 
 
Hulp aan huis 
 
Ook dit jaar kon er weer gebeld worden, voor hulp met de PC iPad en de tablet.  
Hier is nog altijd behoefte aan. 
Verschillende mensen heb ik weer thuis kunnen helpen. 
Soms komt er echter ook een vraag waar ik het antwoord op schuldig moet blijven. 
Dat is vaak het geval bij vragen van technische aard. 
 
Agnes Brans Filius 
 

 
 
Het senioren Kompas 
 
Ook in het jaar 2021 kreeg u iedere twee maanden het seniorenkompas, op papier of per e-mail. 
 
De redactie bestond in 2021 uit Agnes Brans een deel van het jaar samen met Marian Hollander daarna 
waar nodig bijgestaan door Yvonne van der Zon. 
Wij doen iedere twee maanden ons best om het Senioren Kompas gezellig en interessant  voor u te 
maken. 
Zeker in deze Corana tijd was het belangrijk om de stukken die anders over de activiteiten gaan nu te 
vervangen door, waar we hopen, artikelen die u ook met plezier heeft gelezen. 
De redactie verzamelt alle stukken, die meestal digitaal worden aangeleverd. Dan wordt er één geheel 
van gemaakt. Dat gaat vaak met passen en meten gepaard; wij zijn namelijk gebonden aan een 
maximum aantal pagina’s. Vervolgens gaan de bladzijden op volgorde naar de drukkers.  
De eerste nummers werden nog in eigen beheer gedrukt. Daarna hebben we het drukken van het 
kompas uit handen gegeven aan drukkerij Typos, en heeft het boekje een heel nieuwe layout gekregen. 
 
Tot slot zorgen de vele vrijwilligers ervoor dat het blad bij u in de bus komt.  
Van het Senioren Kompas maken wij ook een PDF-bestand, voor de mensen die het blad digitaal 
toegestuurd krijgen. 
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 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 
                                                                                                                        

 


