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VOORWOORD 
 
Beste leden  
 
Voor u ligt alweer nummer  4 van het Senioren Kompas. 
De zomermaanden zijn begonnen en hopelijk is het ook werkelijk echt lekker zomers weer.  
 
Zoals u gemerkt heeft zijn we weer druk bezig met onze activiteiten. 
Bingo en klaverjassen zijn een paar maanden geleden al van start gegaan. 
In de maand augustus liggen deze activiteiten even stil, maar in september gaan we er weer met 
frisse moed mee verder. Dat wil zeggen, als het nog te doen is voor Ineke van Wijngaarden, die deze 
activiteiten begeleidt.  
Regelmatig staat zij er alleen of bijna alleen voor om bingo en klaverjassen goed te laten verlopen. 
Daarom nogmaals een oproep aan onze leden om u aan te melden om haar te assisteren.  
U helpt daar anderen mee, maar het geeft ook heel veel voldoening voor uzelf.  
 
In mei hadden we een dagtocht met de bus naar Grave.  We gingen daar aan boord van het 
partyschip ‘m.s. Jacqueline’ voor een prachtige vaartocht over de Maas. In Heusden gingen we weer 
van boord om met de bus huiswaarts naar Zaanstad te rijden. Het was heel jammer, dat het 
opstappen en van boord gaan niet helemaal verliep zoals dat zou hebben gemoeten. Hierover is de 
vereniging in overleg met de maatschappij die de dagtocht organiseerde.  
 
Ook met de eetclub gaan we  weer geregeld samen uit eten. We zijn nu een paar keer in  
het Mennistenerf geweest. Dit is altijd een heerlijk en gezellig samenzijn.  
 
Voor de Pinksterdagen hebben de dames van Lief en Leed bij onze leden die 90 jaar en ouder zijn 
weer een mooie plant (orchidee) thuis bezorgd. Dat is best een hele klus, maar de blij verraste 
gezichten van de mensen is het alleszins waard.  
 
Op 11 juni jl. was er een dagtocht naar Spakenburg. We gaan ervan uit,  dat de mensen die mee zijn 
gegaan weer volop genoten hebben van deze dag.  
Bij het schrijven van dit voorwoord, is het nog niet bekend of de tocht door de Noord-Hollandse 
polders van de heren Blees en van Diermen, op 29 juni door heeft kunnen gaan. 
 
In dit Senioren Kompas vindt u meer verschillende activiteiten, die wij voor u hebben georganiseerd. 
In juli is er een weekreis naar Ootmarsum (deze is al volgeboekt). 
Ook staat er weer  in september een dag naar Vander  Kloostermode gepland. 
Er is een bustocht  naar de Floriade in Almere en een dag naar een oktoberfeest.  
In het najaar hebben we  een 4- daagse reis naar Vianden in Luxemburg op het programma 
staan. (Vorig jaar kon de reis naar Clervaux  jammer genoeg niet doorgaan.)  
 
Denkt u ook eens aan de 50 plusmiddag in het Kogerveld. (Informatie hierover verder in dit 
Kompas) Let  u er wel even op of er een zomerstop is. 
 
Wij wensen u het allerbeste en een fijne zomer.  
Het Bestuur 
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Agenda 
 

AKTIVITEITEN LOKATIE DAG DATUM TIJD 

Juli 

Bestuursvergadering IJdoorn Donderdag 7-juli 09.30 uur 

Bingo De Vuister Vrijdag 8-juli 13.30 uur 

Vakantie Ootmarsum Parkeerterrein AH-XL 

Vrieschgroenstr.5 

Zaandam 

Zaterdag 9-juli 09.30 uur 

Klaverjassen Pennemes Zaterdag 9-juli 14.00 uur 

Augustus 

Bestuursvergadering IJdoorn Donderdag 4-augustus 09.30 uur 

Eetclub Mennistenerf Woensdag 24-augustus 17.00 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 is begonnen in   

Hervormd Centrum Pennemes,  zijn vrijwilligers nodig. 

 

Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u contact 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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Op 2 september is er in de voorzaal van De Vuister een speciale bingo in de vorm van een 

workshop/bingo die gehouden wordt door het Rode Kruis in samenwerking met onze vereniging, n.l. de 

bingo/workshop "Goed voorbereid" die als doel heeft mensen voor te bereiden op kleine en grote 

noodsituaties in en om huis (bijv. brand, ontruiming, vallen, inbraak, internetfraude, babbeltrucs). Het 

Rode Kruis geeft deze bingo/workshop met assistentie van Ineke van Wijngaarden. Voor deze speciale 

workshop/bingo op 2 september graag van tevoren aanmelden bij Ineke van Wijngaarden,  

tel. 075-6156530.  

 

 

 

Beste leden, 
Zoals bekend bent u, sinds februari, weer elke 1e vrijdag van de maand om 

13.30 uur welkom in Buurthuis De Vuister voor een gezellige bingo middag 

onder leiding van Ineke van Wijngaarden. De laatste bingo-middag is op 9 juli 

2022; in de maand augustus is er geen bingo. 

Er wordt weer gestart op vrijdag 2 september 2022, waarna, op de maand 

januari 2023 na, er weer elke maand een bingo-middag is. 

Helaas, zoals u weet zijn de prijzen, met name van levensmiddelen, die vaak deel uitmaken van de 

bingo-prijsjes, dit jaar aanzienlijk gestegen. Om toch aantrekkelijke prijsjes voor de bingo te kunnen 

kopen zijn wij genoodzaakt het bedragje dat u betaalt voor een “bingo-plankje” vanaf september 2022 

met 1 euro te verhogen tot 3,50 euro voor leden en 4,50 euro voor niet-leden.  

Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. 

U fijne bingo-middagen toewensend, 

Het Bestuur. 

 

KLAVERJASSEN IN HET PENNEMES 
        Klaverjassen in Het Pennemes Is in mei weer begonnen. 

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.  
 
In het Pennemes gaat men toch weer werken met munten 
Rode munt € 1.00 Blauwe munt € 1.60 
 

Het klaverjassen in Het Pennemes vind plaats op de 2e zaterdag van de maand  
In augustus is er een zomerstop, die maand geen klaverjassen dus. Op 10 september wordt er weer 
gestart. 
 
Graag de nieuwe ingang aan de Bloemgracht gebruiken. 
.  
Heel veel plezier met het klaverjassen.Er zijn weer mooie prijzen te winnen 
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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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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                                                                                                            7   

 

 



 

 

 
  

 

 

    
 
 

 

 
 

 

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van september 

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.    J Cammenga  

 



 

 

VAN DE EETCLUB 

WE GAAN WEER HEEL GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 

 
In juli slaan we een keer over vanwege vakanties maar in augustus 
gaan we weer uit eten met de eetclub. 
 

 
 Op woensdag 24augustus 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 16 augustus a.s. bij:   
Rietje Out 6164563 en betalen op de RABO rekening van de SvZ nr. NL10 RABO 0180 534335 
 

 
 

 
''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. 
 

 
                                                                                                                                                        
 Deze shawl is blijven liggen in de bus op 13 mei. 
      Na de boottocht over de Maas. 

U kunt bellen naar 075 6352846 als u hem mist.  
                    
          De kleur  wijkt wat af op de foto   
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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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21 september 2022 → Lady’s Day  

 

Na de succesvolle Lady’s Day op 16 maart j.l. 

Bij VanderKlooster Mode waar in een spetterende modeshow 

de voorjaars- en zomermode geshowd werd, is het nu de beurt 

aan de herfst- en wintercollectie om geshowd te worden. Op 21 

september 2022 vertrekt u om 9.00 uur met een luxe 

touringbus  naar Boskoop (opstapplaats parkeerterrein AH XL, 

Vrieschgroenstraat 5, Zaandam). 

Degenen onder u 

die al meer zo’n 

gezellige lady’s day bij VanderKlooster Mode meegemaakt 

hebben kennen het programma. U wordt omstreeks 10.30 

uur verwelkomt met koffie of thee en gebak van de 

plaatselijke banketbakker waarna tot 12.00 uur met 

meerdere mannequins en een ladyspeaker in een 

uitgebreide modeshow de eigentijdse kleding wordt 

gepresenteerd met muziek en accessoires, 

VanderKlooster Mode showt en verkoopt kleding in het 

midden-segment voor elke gelegenheid, in vele stijlen, 

modern, eigentijds en van goede kwaliteit. Maar ook trendy of sportief met volop 

combinatiemogelijkheden in vele kleurstellingen.  

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. 

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 september 2022, opgeven bij Yvonne van der Zon, tel.: 06 57560210. 
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Vierdaagse geheel verzorgde vakantie naar      
Vianden/Luxemburg met veel excursies. 

van 17 t/m 20 oktober 2022  
 

U verblijft in het prachtige *** driesterren hotel “Hotel Belle Vue”. 
 

Als u de kamer deelt (2 personen op 1 
kamer) verblijft u in een 2-persoons kamer 
de luxe met balkon.  
Als u alleen reist (1 persoon op 1 kamer) 
krijgt u een 2 persoons kamer voor alleen-
gebruik (zonder balkon). 
 
Kosten per persoon:   
 € 525 voor leden         
 € 545 voor niet-leden  
Toeslag voor alleen-gebruik kamer € 69 
Rollator: € 10   (in overleg)                                            

 
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele reis- en/of 
annuleringsverzekering   
Het pittoreske stadje Vianden is, omgeven door oude stadsmuren 
en torens, schilderachtig gelegen in de vallei van de Our, de 
grensrivier met Duitsland.  
 
Hotel “Belle Vue” is perfect gesitueerd aan de rand van het 
centrum van Vianden.  
Het hotel beschikt over een lift, restaurant, bar, terras, een 
binnenzwembad en sauna.  
De kamers zijn ruim en voorzien van een televisie, telefoon, kluisje 

en badkamer met douche of bad en toilet. 
  
De luxe touringbus met chauffeur tevens reisleider wacht om 08.15 (vertrek is om 08.30 uur) in Zaandam 

(Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5, Zaandam). Vanuit Zaandam vertrekt u richting Luxemburg. 

In de omgeving van Breda wordt gestopt voor koffie of thee  met gebak. Vervolgens wordt naar Namen 

(België) gereden waar de lunch voor u klaarstaat. 

Na de lunch wordt een bezoek gebracht aan de 

Citadel van Namen.  

De Citadel van Namen ligt op een 100 meter hoge 
heuvel boven de Belgische stad Namen. De 
Citadel ligt in de buurt van het stadscentrum en 
biedt een prachtig uitzicht op Namen en de 
Maasvallei. Het is een van de grootste burchten 
van Europa.. Napoleon noemde het al het 
“mierennest van Europa” vanwege het imposante 
ondergrondse netwerk.  
U  maakt een rit met het toeristentreintje om zo op een ontspannende manier een groot deel van de 

Citadel van Namen  te ontdekken.  

Aan het eind van de middag gaat de reis  

 

verder naar Vianden naar het hotel waar u omstreeks 18.00 uur arriveert. Diner is in het hotel. 
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18 oktober 2022  Na een heerlijk ontbijtbuffet in uw hotel, is de ochtend vrij om zelf Vianden te 

verkennen. Vianden heeft vele leuke terrasjes en winkels. 

Vanuit uw hotel heeft u zicht op het zeer goed gerenoveerde kasteel dat zeker een bezoekje waard is. 
Het is het mooiste en meest belangrijke in de Ardennen en de Eifel. Een echte aanrader is om de 

stoeltjeslift te nemen die u naar 450 meter hoogte brengt. Eenmaal 
boven heeft u een fantastisch uitzicht op de omgeving en kunt u 
naar het kasteel lopen. 
 
Ook kunt u een bezoek brengen aan het huis van de Franse dichter 
en schrijver Victor Hugo, Het is nu het Victor Hugo museum. De 
lunch vindt plaats in het hotel. In de middag brengt u een bezoek 
aan Grevenmacher, dat grenst aan Duitsland. Het is een belangrijk 
wijnbouwcentrum. U brengt een bezoek aan de wijnkelder van 
Bernard Massard die zich aan de oever van de Moezel bevindt. Het 
is een familiebedrijf sinds 5 generaties. De wijnkelder bevindt zich in 
een prachtig authentiek 

gebouw. U krijgt uitleg over het wijnproces en proeft enkele wijnen. 
Vervolgens bezoekt u de Vlindertuin of Jardin des Papillons in 

Grevenmacher. Het is een tropische tuin waar enorm veel vlinders, 

meer dan 40 soorten, leven en ook enkele andere diersoorten 

zoals schildpadden en kameleons. Terugreis naar het hotel waar 

het diner wacht.  

 19 oktober 2022 Na het ontbijt vertrekt u naar de stad Luxemburg. 

Na aankomst maakt u een gecombineerde stadsrondrit en –

wandeling onder leiding van een gids (indien beschikbaar 

Nederlands sprekend). U ziet onder andere de vele bankgebouwen, regeringszetel, het Europees 

centrum, de voormalige voorsteden, de oude binnenstad en het groothertogelijk paleis van de 

buitenzijde. Vervolgens staat de lunch voor u klaar. Na de lunch heeft u nog even vrije tijd.  

Daarna gaat u naar Remich, de parel van de Moezel, een toeristische plaats aan de voet van de 
wijnbergen en aan de oever van de Moezel. Het heeft een schilderachtige ligging en mooie oude 
steegjes en historische overblijfselen. U maakt hier een mooie boottocht over de Moezel. Op de 
terugweg naar het hotel maakt u een korte natuurtocht door “Klein Zwitserland”. Tijdens de rit zult u zien 
dat dit bosrijke gebied haar naam eer aan doet. In het Müllerthal baant de rivier de Ernz Noire zich een 
weg tussen grillige rotspartijen.  
 
20 oktober 2022  Na het ontbijt en uitchecken uit het hotel gaat u naar Monschau. Dit stadje met haar 

vele vakwerkhuizen is prachtig gelegen diep in het dal van de Ruhr. Na aankomst maakt u een rondrit 

van ongeveer een halfuur met een treintje door Monschau o.a. naar de burcht van Monschau. 

Aansluitend brengt u een bezoek aan de glasblazerij, waar u kunt zien hoe op professionele wijze glas 

wordt geblazen. In het glasmuseum kunt u prachtig glas zien en ook mooi glaswerk kopen. De lunch is in 

Monschau. Na de lunch heeft u nog even vrije tijd voor de grens weer wordt overgestoken. De reis wordt 

afgesloten met een 3-gangen diner waarna u terugkeert naar Zaandam. 

Deze prachtige, geheel verzorgde vakantie naar Vianden/Luxemburg met vele excursies is een 

aanrader. U kunt zich tot 15 augustus opgeven bij Yvonne van der Zon    tel.: 06-57560210  
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Tropische temperaturen hoeven geen reden te zijn de fiets te laten 

staan. Sterker nog: als u zich goed aanpast aan de warme 

omstandigheden, is fietsen juist een prima manier om ondanks de 

hitte lekker in beweging te blijven. Dit  zijn de beste t ips, plús een link 

naar de mooiste fietsroutes door het bos.  

Zelfs met een goede conditie, is het niet verstandig om hele zware inspanningen te doen als 

de temperaturen richting de 30 graden Celsius gaan. Voor mensen met een matige tot slechte 

conditie geldt zelfs dat zij bij temperaturen boven de 25 graden al voorzichtig moeten zijn. 

Betekent dit dan dat u de fiets moet laten staan als de temperaturen richting tropische 

waarden gaan? Nee, zo zwart-wit is het ook weer niet. 

Zweten is gezond 

Zweten is zonder twijfel de belangrijkste manier om de warmte kwijt te raken, maar er zijn 

helaas wel factoren die dit slimme mechanisme kunnen verstoren. Zo kan het lichaam minder 

warmte kwijt als de luchtvochtigheid hoog is terwijl bijvoorbeeld ook slaapgebrek of bepaalde 

geneesmiddelen de natuurlijke zweetproductie kunnen beïnvloeden. Dit kan leiden tot 

oververhitt ing of hittekrampen en in het ergste geval een - in potentie levensbedreigende - 

hitteshock. Dit soort narigheid is gelukkig eenvoudig te voorkomen door  de juiste 

maatregelen te nemen. Download voor de zekerheid de EHBO-app, zodat u weet wat u moet 

doen als iemand toch door de hitte bevangen raakt. 

Fietsen in de hitte 

• Vermijd de felle middagzon tussen 12:00 en 15:00 uur; kies 

dan voor een lekkere lunchplek in de schaduw 

• Drink veel en vóórdat u dorst hebt: neem altijd minimaal twee 

bidons mee. Bij tropische omstandigheden kunt u - naast 

water - het beste isotone dranken drinken, omdat die ook zout 

en suikers bevatten 

• Eet voldoende koolhydraten en energievolle producten 

(brood, mueslirepen, bananen, ontbijtkoek en rozijnen) 

• Kies voor routes die door het bos gaan. Hier heeft u minder 

last van het warme asfalt en de bomen zorgen voor lekker veel schaduw 

• Fiets niet te lang en vermijd te veel hellingen. Zorg dat u qua inspanning niet op de 

toppen van uw kunnen zit 

• Bouw het langzaam op. Het menselijk lichaam went aan de warmte, dus aan het eind 

van de zomer kunt u beter tegen de hitte dan op de eerste zomerse dagen 

• Draag een wit petje of hoedje. Vermijd donkere kleuren 

• Kies goed ventilerende kleding waar de wind doorheen kan en waarin u goed kunt 

zweten. Ook voor kleding geldt dat u het beste lichte kleuren draagt  

• Drink absoluut geen alcohol als u nog verder moet fietsen; alcohol onttrekt namelijk 

vocht aan het lichaam 

• Tot slot: gebruik altijd uw gezond verstand en luister goed naar uw lichaam  
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Oktoberfest voor Senioren. 

Compleet verzorgde dagtocht naar het partycentrum “Het Witte 

Paard” in Nootdorp voor een gezellig Oktoberfest met Duitse 

schlagers en Volksmusik op donderdag 6 oktober 2022 voor slechts € 

65 per persoon. 

                            
 
 
 
 
 

 

Vertrek is om 09.00 uur vanuit Zaandam (Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5, Zaandam). Met 

een luxe touringcar reist u naar het gezellige party centrum “Het Witte Paard” in Nootdorp (bij Den 

Haag) waar u wordt ontvangen met koffie of thee en apfelstrudeln in een geheel in Bayerische stijl 

aangeklede zaal.  

Vervolgens kunt u volop genieten van een uniek Oktoberfest voor Senioren. Uw presentator is 

Wijbrand van de Sande. Muzikaal zal deze dag verzorgd worden door de “Limburger Buben”, die vele 

bekende Duitse schlagers en ook Bayerische en Tiroler Volksmusik  ten gehore zullen brengen. Ook 

is er een optreden van Kees Haak (de zoon van Nico Haak). U kunt meezingen en een dansje wagen 

op de bekende sneeuwwals. 

U wordt tussen de middag verwend met de traditionele 

Oostenrijkse keuken: u krijgt een heerlijke 3 gangen 

maaltijd, bestaande uit:  

- Voorgerecht: Per tafel een Brotzelt Platter: diverse 

soorten worst, ham en kazen met brood opgediend 

op een fraaie houten plank. 

- Hoofdgerecht: Per tafel een Oktoberfest Platter 

met Bratwurst, Schnitzels, Kartoffelecken en 

Rotkohlsalat. Tevens diverse warme en koude 

sausen, gebakken uien en zuurkool. 

- Dessert: Panna cotta, een roomdessert met 

Oostenrijkse kersen. 

Na een gezellige, muzikale middag krijgt u voor vertrek naar Zaandam nog een kopje koffie of thee 

met een lekkernij. Omstreeks half zes/zes uur bent u terug op de opstapplaats in Zaandam.  

De dagtocht kost 65 euro per persoon. 

U kunt zich tot 15 september opgeven bij Yvonne 

van der Zon    tel,: 06-57560210 
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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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Trechteren in dienst van 
Bruynzeel 

Het verhaal van Bektas Bozkurt  
Door Ursulien van Berge-Bakkum 

 

 

 

 

Bektas Bozkurt kwam als elfjarige in Nederland in het kader van de gezinshereniging. In het begin was 
het best pittig, anderhalf jaar schakelklas en dan naar de Jedelooschool waar hij zijn diploma 
constructiebankwerker haalde. Met de neergang van de scheepvaart kwam hij zonder werk en 
solliciteerde bij Bruynzeel. Met glanzende ogen vertelt hij zijn verhaal. 

“Het was niet helemaal waar ik voor was opgeleid, maar ik kreeg een aanstelling bij de deurenfabriek. 
Vooral de collegialiteit bij Bruynzeel sprak me aan. Henk Nijkamp was mijn afdelingschef, hij stelde mij 
voor magazijnbeheerder te worden. Ik zei meteen ‘ja’. Ik heb daar hard gewerkt en veel veranderd. 
Mijn motto is: Van hard werken word je niet wijs, van slim werken wel.  

Ik probeerde het maximale eruit te halen. We hadden deuren in meer dan 400 kleuren.  

Na 4 jaar kreeg ik een nieuwe kans, de planner was ziek en Cor Koetze vroeg mij zijn werk over te 
nemen. Werk dat eigenlijk in anderhalve dag gebeurde, heb ik teruggebracht tot vier uur. Dat deed ik 
door te ‘trechteren’. Later heb ik het bij Bruynzeel nog tot voorman gebracht. En ik was ook nog lid van 
de ondernemingsraad. Ik leefde echt voor mijn bedrijf.  

Het was voor ons allemaal een grote schok dat het Bruynzeel in Zaandam ging sluiten. Eigenlijk kwam 
dat door een logistiek probleem: een investering van 30 miljoen van de gemeente en AH werd niet 
gehonoreerd. Het bedrijf is in gedeelten verkocht. Bruynzeel potloden, keukens en deuren bestaan nog 
elders in het land. 

Tot de laatste dag heb ik hier bij Bruynzeel in Zaandam gewerkt, het was best moeilijk om te verwerken 
dat ik zomaar op straat stond en daarna moest ik gaan solliciteren. 

Op een gegeven moment kon ik kiezen uit drie banen: een baan in Purmerend, een vijfploegendienst 
bij Duyvis en een baan bij de afvalverwerking in Amsterdam. Ik heb voor de laatste gekozen. Samen 
met Nico Teeuwen ging ik daarnaar toe. En ik ben er nog steeds, ik heb een leuke functie, en ervaar 
een goede sfeer, collegialiteit en betrokkenheid. Ik werk daar nu alweer 19 jaar. Voordeel is ook dat het 
dichtbij is, twee haltes en je bent er. Amsterdam is een leuke stad om te zijn en te werken, maar druk! 
Ik ben altijd blij als ik weer in het rustige Zaandam ben. 

Samen met oud-collega’s van organiseer ik reünies van Bruynzeel, we halen herinneringen op en 
praten gezellig met een hapje en een drankje over vroeger. Dat doet iets met je.” 
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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 
                                                                                                                        

 


