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      V O O R W O O R D 

Beste leden, 

 

Voor u ligt alweer het september-oktobernummer van het Senioren Kompas. 

Dit ‘voorwoord’ wordt geschreven in augustus en momenteel is het erg warm, gesproken wordt van 

een hittegolf. Konden we maar wat van deze warmte vasthouden voor de koude wintermaanden, 

wanneer we, zoals de vooruitzichten aantonen, zuinig met energie moeten zijn. 

De afgelopen maanden stonden er toch nog wat activiteiten op het programma, zoals de bingo en het 

klaverjassen. 

Gelukkig kon de leerzame bustocht door de Noord-Hollandse polders met een minimum aantal 

deelnemers  doorgaan. De heren Blees en Van Diermen, beiden zijn leraar geweest, kunnen zeer 

boeiend vertellen. 

Natuurlijk was er ook de weekreis van 9 t/m 15 juli naar Ootmarsum. De deelnemers waren zeer 

tevreden over het programma en het hotel en hebben een heel fijne vakantie gehad. 

In dit Senioren Kompas vindt u er een uitgebreid verslag van. 

 

Dan de activiteiten voor de komende maanden. Kijkt u er nog eens goed naar en geeft u zich a.u.b. 

tijdig op wanneer u mee wilt gaan. 

Op maandag, 12 september is er een bustocht naar de Floriade. Een interessante  

‘tentoonstelling’ van groen en duurzame technologie van deelnemers uit de gehele wereld. 

Op woensdag, 21 september is de jaarlijks terugkerende bustocht naar Vander Kloostermode in 

Boskoop. Wanneer u een gezellige dag wilt hebben en ook nog eens wat kleding wilt kopen moet u 

zeker meegaan. (Kleding aanschaffen is natuurlijk niet verplicht). 

Op donderdag, 6 oktober is het Oktoberfeest voor senioren. Weer eens wat anders en u hoeft er niet 

voor naar Duitsland te gaan. 

Héél erg jammer is het, dat de vierdaagse reis naar Vianden in Luxemburg niet door kan gaan. Aan 

het einde van de inschrijftermijn hadden zich te weinig mensen opgegeven en het hotel wilde de 

kamers niet langer vasthouden. 

Een goed bericht is, dat de Oud en Nieuw-reis naar Odoorn in Drenthe, die vorig jaar op het 

programma stond, nu wordt aangeboden. Hopelijk is er voldoende belangstelling voor en kan deze  

wél doorgaan. 

 

Tot slot nog een paar belangrijke mededelingen. 

We zitten ‘te springen’ om nieuwe bestuursleden en het is fijn, dat Wil Servaas misschien lid wil 

worden van het bestuur. Voorlopig is zij ad-interim-lid en woont zij de vergaderingen bij. 

Dan een aankondiging, die verstrekkende gevolgen heeft voor de vereniging. 

Onze penningmeester, tevens ledenadministrateur, Frans den Boer zal zijn functies  

per 1 oktober 2022 beëindigen. 

U zult begrijpen, dat dit voor het bestuur van de SvZ een groot gemis zal zijn. 

Zonder penningmeester kunnen wij niet verder en daarom zal d.m.v. een advertentie in een Zaanse 

krant en een stuk in het Senioren Kompas een dringende oproep worden gedaan voor een vervanger 

van  Frans. 

We hopen, dat zich geschikte kandidaten zullen melden. 

 

Het Bestuur   
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Agenda 
 

AKTIVITEITEN LOKATIE DAG DATUM TIJD 

September 

Bestuursvergadering IJdoorn Donderdag  1-september 09.30 uur 

Bingo (met rode kruis) Dirk Prins (Zaandam) 

A G Verbeekstraat 35 

Vrijdag  2-september 13.30 uur 

Klaverjassen Pennemes Zaterdag 10-september 14.00 uur 

Floriade ? 

Bij voldoende deelname 

Vrieschgroenstr. 5 Maandag 12-september 09.30 uur 

Kloostermode? 

Bij voldoende deelname 

Vrieschgroenstr. 5 Woensdag 21-september 09.00 uur 

Eetclub Mennistenerf Woensdag 28-september 17.00 uur 

Oktober 

Oktoberfeest ? Vrieschgroenstraat 5 donderdag  6-oktober 09.00 uur 

Bestuursvergadering IJdoorn (buurtkamer) vrijdag  7-oktober 09.30 uur 

Bingo De Vuister Vrijdag  7-oktober 13.30 uur 

Klaverjassen Pennemes zaterdag  8-oktober 14.00 uur 

Eetclub Mennistenerf Woensdag 26-oktober 17.00 uur 

OPROEPEN 
BEZORGER SENIOREN KOMPAS 

Voor het rondbrengen van het Senioren Kompas zoeken wij  bezorgers.  
Door ziekte en verhuizingen van de bezorgers, komen wij mensen te kort die ons mooie 
Senioren Kompas bij onze leden aan huis bezorgen.   
 
Ook zoeken we mensen die bij vakantie of ziekte van één van de bezorgers de wijk voor dat moment 
willen overnemen. 
 
Het Senioren Kompas verschijnt zoals u weet één keer in de twee maanden. 

Informatie bij Dhr de Boer. tel 06-50485991 
Of mail naar senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 

 
 
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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D R I N G E N D. 
 
 
 
Zoals u al lange tijd, inmiddels ongeveer 2 jaar, in het Senioren Kompas heeft kunnen lezen 
zijn er langdurig vacatures in het bestuur.  
 
Dit tekort aan bestuursleden wordt helaas groter en nijpend aangezien onze penningmeester, 
Frans den Boer, heeft aangegeven per 1 oktober a.s. zijn bestuursfuncties (Frans is tevens 
ledenadministrateur) neer te leggen. 
 
Een opvolger voor Frans den Boer, een nieuwe penningmeester, is noodzakelijk. 
 
Frans heeft aangegeven vanaf 1 oktober tot er een opvolger is, maar uiterlijk tot 31 
december 2022 de bestuursfunctie penningmeester ad interim te willen uitoefenen. 
 

Mocht er vòòr 31 december 2022 geen nieuwe penningmeester zijn dan 
betekent dit helaas het einde van de Seniorenvereniging Zaanstreek. 
 
Opheffing van de Seniorenvereniging Zaanstreek is alleen te voorkomen als er 
een opvolger voor Frans den Boer, een nieuwe penningmeester, komt. 
 
Graag nodigt het bestuur ieder van u (of wellicht een kennis, familielid),die belangstelling 
heeft om Frans den Boer als penningmeester op te volgen, uit om nader kennis te maken 
met het bestuur en inhoudelijk meer te horen over de functie penningmeester bij onze 
vereniging. 
 
U kunt kontakt opnemen met de secretaris, Yvonne van der Zon, telefoon 06-57560210 of 
een e-mail sturen naar senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl 
om vrijblijvend een afspraak te maken. 
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Op maandag 12 september 2022 kunt u per luxe touringcar voor 46 euro per 
persoon, inclusief entree, naar de schitterende Floriade Expo 2022.  
  

 

 

 

 

Op 14 april 2022 heeft de Floriade haar poorten geopend in Almere. Op het Floriade-park kunt u 
genieten van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en fruit; het is een feest van groen 
en duurzame technologie. Er zijn nieuwe ontdekkingen voor groen, voedsel, energie en 
gezondheid uit binnen- en buitenland te zien die steden leuker, mooier en duurzamer kunnen 
maken.  

Internationale deelnemers: U kunt de paviljoens van 
landen (Bangladesh, België, China, Cyprus, Frankrijk, 
Japan, India en vele andere) bezoeken waar landen hun 
cultuur, planten, bloemen en lokale innovaties laten zien.  

Nederlandse Tuinbouw: De Nederlandse tuinbouw 

deelnemers tonen hun 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. 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.  

Het is echter aan te bevelen om, als u toch al besloten heeft u aan te melden, dit in een vroeg 

stadium te doen om te vermijden dat u niet meekunt omdat de bus vol is.  

Uw aanmelding is definitief na betaling op onze bankrekening NL10RABO 0180 5443 35 t.n.v. 

Seniorenvereniging Zaanstreek. 
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Op 2 september, om 13.30 uur, is er in Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35 in Zaandam-

Zuid , zaal “De Exter” 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 is 

geen entree geld en het Rode Kruis zorgt voor prijsjes. Graag van tevoren aanmelden bij Ineke van 

Wijngaarden, tel. 075-6156530.  

 

Zoals u hierboven kunt lezen is er op 2 september géén bingo in De 

Vuister maar is er een speciale workshop/bingo in Wijkcentrum Dirk 

Prins. 

Vanaf 7 oktober, om 13.30 uur, is er, zoals u gewend bent, onder 

leiding van Ineke van Wijngaarden, weer elke eerste vrijdag van de maand bingo in Buurtcentrum De 

Vuister. Het bedragje voor een bingo-plankje is 3,50 euro voor leden en 4,50 voor niet-leden. U hoeft 

zich voor deze bingo-middagen in Buurtcentrum De Vuister niet van tevoren op te geven. 

  

U fijne bingo- middagen toewensend, 

Het Bestuur. 

 

 

 

         KLAVERJASSEN IN HET PENNEMES. 

Op iedere 2e zaterdag van de maand is er Klaverjassen in Het Pennemes. 

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 vindt plaats op de 2e zaterdag van de maand.  
 
Graag de nieuwe ingang aan de Bloemgracht gebruiken. 
.  
Heel veel plezier met het klaverjassen.Er zijn weer mooie prijzen te winnnen           
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21 september 2022 → Lady’s Day bij 

 

Op 21 september 2022 is er weer een gezellige Lady’s Day 

bij VanderKlooster Mode waar in een spetterende 

modeshow de herfst- en winter-collectie geshowd wordt. U 

vertrekt 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. (De  gehele dag wordt 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. (U hoeft uiteraard geen kleding 

te kopen; het is ook fijn alleen even rond te kijken wat de nieuwe collectie is). 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 vorige keren, op 21 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, tot 10 september 2022, opgeven bij Yvonne van der Zon, tel.: 06 57560210. 

Het is echter aan te bevelen om, als u toch al besloten heeft u aan te melden, dit in een vroeg 

stadium te doen om te voorkomen dat u niet meekunt omdat de bus al vol is. 

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 28 september 2022 en  
Op woensdag 26 oktober 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. 
 

 
                                                                             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                 9 

               

 



 
 

De vierdaagse vakantie naar Vianden/Luxemburg kan helaas, 
wegens te weinig deelnemers, niet doorgaan.  

 
 
 
 
De 4-daagse vakantie naar Vianden, die van 17 t/m 20 oktober 2022 zou plaatsvinden, kan, omdat er 
te weinig deelnemers zijn, helaas niet doorgaan. 
 
De reisorganisatie heeft onze vereniging laten weten dat het hotel, gezien het geringe aantal 
deelnemers dat zich tot nu toe aangemeld heeft voor deze reis, de optie op hotelkamers heeft 
geannuleerd.  
 
Het is heel spijtig dat de vakantie naar Vianden niet door kan gaan. 
 

 
Gezond Natuur Wandelen ook in Zaandam 

 
De landelijke organisatie Gezond Natuur 
Wandelen (zie 
https://www.gezondnatuurwandelen.nl) heeft een 
afdeling in Zaandam. De wandelbegeleiders lopen 
iedere woensdagochtend een uur met een groep 
deelnemers. De groep varieert van 10 tot 20 
wandelaars. Wandelen is goed voor lichaam en 
geest en samen wandelen is gezellig. 
 
Belangstellenden kunnen op woensdag om 10.00 uur aansluiten bij de groep, die zich verzamelt bij 
de ingang van zorgcentrum Pennemes aan de Bloemgracht 95 in Zaandam. De ene week wordt 
gelopen naar de heemtuin, de andere week naar de stadsboerderij. Bij de heemtuin en stadsboerderij 
wordt gezamenlijk koffiegedronken.  
Aan het wandelen zijn geen kosten verbonden en aanmelden is niet nodig. De koffie kost € 1,50.  
 
Het wandelen gaat altijd door, tenzij de weersomstandigheden zo zijn dat het gevaarlijk is. Dat is 
sinds Gezond Natuur Wandelen in september 2016 is gestart slechts twee keer voorgekomen! 
 

 
KOFFIECONCERT 

Woensdag 26 oktober 2022 11:00 u. Ontroerende Adagio's Zaandam, Bullekerk 
 
De enthousiaste pianist Wouter Harbers is voor veel 
muziekliefhebbers uit Zaandam en omstreken al jaren een 
fenomeen: tijdens zijn koffieconcerten verwent hij zijn vaste 
bezoekers elke laatste woensdag van de maand met een ochtend vol 
romantische pianomuziek… 
Door corona lag de serie een tijdje stil. Maar nu Wouter weer 
herstart, is dit het perfecte moment om kennis te maken! Deze enthousiaste musicus ziet het als zijn 
missie om ‘pianomuziek toegankelijk te maken voor iedereen’. Cultureel Centrum Bullekerk geeft 
Wouter daarom de kans om zijn passie ook in Zaandam te delen. 
 
Kom ervaren waarom deze formule al jaren een daverend succes is! Wilt u graag zo ver mogelijk 
vooraan zitten of überhaupt verzekerd zijn van een plekje? Reserveer dan even!  
 

Musici Csaba Erdös, cello   Strijkkwartet Romance    Wouter Harbers, piano    
Entree: gratis (collecte bij de uitgang) 
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6 oktober 2022 -> Oktoberfest voor Senioren. 

Compleet verzorgde dagtocht naar het partycentrum “Het Witte Paard” in 

Nootdorp voor  een gezellig Oktoberfest 

met Duitse schlagers en Volksmusik voor 

slechts € 65 per persoon. 

 Vertrek is om 09.00 uur vanuit Zaandam 
(Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5, Zaan- 
dam). 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 mee-zingen 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 LIMBURGER BUBEN 

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

Het is echter aan te bevelen om, als u toch al besloten heeft u aan te melden, dit in een vroeg 

stadium te doen om te vermijden dat u niet meekunt omdat de bus vol is. Uw aanmelding is definitief 

na betaling op onze bankrekening NL10RABO 0180 5443 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek. 
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VAKANTIEWEEK VAN 9 T/M 15 JULI 2022 NAAR OOTMARSUM 

 

Zaterdag, 9 juli jl. de reis naar Ootmarsum, een mooie kleine stad in 

Twente, kon beginnen. 

Het was erg jammer, dat Frieda Prins deze weekreis niet kon begeleiden. 

Een knieoperatie, die goed verlopen was, maar waar veel complicaties 

bijkwamen, was de oorzaak. 

Yvonne en Tonny hebben de taken van  Frieda overgenomen. 

Nadat de koffers en de vele rollators door de behulpzame chauffeur Gerrit 

waren ingeladen ging de rit naar Giethoorn. Voordat we daar een mooie 

vaartocht door de Weerribben  maakten werd er eerst geluncht. Het was de 

eerste van de vele heerlijke lunches die we, óf in het hotel óf in een 

restaurant onderweg zouden nuttigen. 

Na de tocht op het water gingen we op weg naar ons hotel in Ootmarsum. 

Het Stadshotel aldaar, waar we werden ontvangen door de aardige 

eigenaren Tineke en Ronald Bults. 

Nadat iedereen zijn of haar kamer had bekeken volgde het uitstekende 3-

gangen diner. 

6 Avonden kregen we de meest verrukkelijke gerechten voorgeschoteld.  

De weegschaal maar even vergeten, overdag hadden we toch genoeg beweging! 

Op zondag ging de bustocht naar Emsflower in Emsbüren, even over de grens in Duitsland. 

We zouden er heel veel plantjes in alle stadia van de groei te zien krijgen Het  was jammer dat de  

transporten in het weekend  stil lagen en er geen bedrijvigheid was. 

Wél was er een mooie tropische vlindertuin  waar de  vlinders, zondag of niet, lustig rondfladderden. 

 

De volgende dag ’s morgens naar Bad Bentheim. Een kuuroord met een mooi kasteel, dat hoog boven 

de stad ligt. Helaas was het voor haast iedereen te stijl om naar boven te lopen. 

In het centrum waren nog veel winkels gesloten maar, niet getreurd, de Konditorei was wél geopend. 

Met Kaffee en Torte vloog de tijd voorbij en was het weer tijd om terug naar Ootmarsum te gaan. 

Daar bezochten we in de middag het  Educatorium een ander woord voor schoolmuseum. 

We gingen terug in de tijd en kregen les van een ‘strenge’ meester in een klaslokaal, ingericht in de stijl 

van onze jeugd. Zo ging het vroeger, maar dat was  echt zo slecht nog niet. Integendeel. 

 

Dinsdagochtend reed Gerrit ons via een mooie weg door het Twentse landschap naar de grote 

indrukwekkende synagoge in Enschede. Een zeer interessante rondleiding leerde ons veel over het 

Joodse geloof met de daarbij behorende gebruiken. 

Na de lunch, ja, deze kon natuurlijk niet worden overgeslagen, ging de rit naar het  

Landgoed Kaamps in Deurningen. Daar kregen we te horen hoe de meer dan 200 koeien verzorgd en 

‘vertroeteld’ werden in de stallen en in de weide. 

Vervolgens konden wij zien hoe kazen, gemaakt van de koemelk, in pekelbaden werden gedompeld. 

De daarna getoonde film maakte ons helemaal wegwijs in de wereld van de kaasindustrie. 

 

Voor woensdag stond een bezoek aan het landgoed 

Singraven nabij Denekamp op het programma. Een 

statig huis omringd door mooie tuinen. 

In de rondleiding hoorden wij veel over de laatste 

particuliere bewoner,  

de heer Willem F.J. Laan, oorspronkelijk afkomstig uit 

de Zaanstreek. Hij heeft ervoor gezorgd, dat de 

prachtige stijlkamers, ingericht met bijzondere 

objecten, in de huidige staat bewaard zullen blijven. 

Een bezoek aan zo’n indrukwekkend landhuis hoort in stijl afgesloten te worden, nietwaar? 

Door de tuinen liepen we naar het restaurant bij de watermolen waar een heerlijke high tea op ons 

wachtte.  
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Ha fijn, donderdagochtend hadden we tijd om Ootmarsum te verkennen. Het 

stadje heeft leuke straatjes en er was een kleine markt. 

In de middag wandelden wij naar het Openluchtmuseum om daar het Twente van 

vroeger te bekijken. In een mooi park staat een aantal authentieke gebouwen. 

’s Avonds wachtte er nog een optreden van de Ootmarsumse boerendansers. 

Heerlijk, het geluid van de stampende klompen en de accordeonmuziek. 

Er waren trouwens nog 3  avonden met ‘vertier’.  

 

Zo konden de leden van onze groep  ook zelf met de voetjes van de vloer. Onder  

begeleiding van  de klanken van een zanger ging menigeen de dansvloer op of 

liep enthousiast in de polonaise mee. De volgende dag ving ik in de bus wel enige 

woorden van “spierpijn” en “stijf” op. 

Ook was er een avond met bingo, strak geleid door de hoteleigenaresse en een avond met Oud 

Hollandse spelletjes. Bekende en ‘vreemde’ minder bekende. Wel leuk. 

Niemand heeft zich  dus zowel overdag als ’s avonds hoeven te vervelen. 

 

Zo kwam de laatste dag.  

Natuurlijk moet ik ook vermelden, dat een mevrouw  midden in de week corona heeft gekregen en 

samen met haar kamergenote in quarantaine moest blijven. 

Op de ochtend van vertrek bleken nog twee dames corona te hebben. 

De ‘patiënten’ konden, in verband met voorschriften, niet met de bus mee terug naar huis en zijn  door 

familieleden met de auto opgehaald. 

Heel vervelend was, dat in de dagen na de vakantie nog enige mensen 

corona bleken te hebben. 

Laat ik niet in mineur eindigen, maar nog de laatste dag van de vakantie 

beschrijven. 

Na het ontbijt namen we afscheid van Tineke en Ronald.  

Onze chauffeur maakte voor de laatste keer een mooie rit door het oosten van 

het land en zette ons  af bij een restaurant voor, jawel, de lunch. 

Vervolgens naar Apeldoorn voor een bezoek aan Paleis Het Loo met de 

gereconstrueerde baroktuinen. 

Daarna gingen voor de laatste keer de rollators de bus in en reden we naar 

Biddinghuizen voor het afscheidsdiner. 

Om ongeveer 19.30 uur waren we weer in Zaandam terug. 

Het is misschien een lang verslag geworden, maar het was ook een zeer 

bijzondere, zeer gevarieerde week met een gezellige groep mensen. 

 

Tonny Froom 

 

 
 

Ootmarsum 2022 
 
Dag lieve allemaal, ik heb gehoord dat jullie het erg leuk hebben gehad. 
Ik was heel blij verrast met de mooie kaart met namen en lieve woorden erop  
dat heeft me heel veel goed  gedaan. 
Dank jullie wel voor dit alles en misschien tot ziens !!!!! 
 
Een lieve groet van Frieda 
 
p.s. ik knap een klein beetje op 
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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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Zesdaagse Oud- en Nieuw reis naar Odoorn   
 

                             van 28 december 2022 
                                   tot 2 januari 2023 

                           met diverse excursies.                           
 

 Kosten: € 550 per persoon                  (2- persoons kamer) 
 Toeslag: € 75                                       (1- persoons kamer) 
 Rollator: € 10                                                    ( in overleg) 

 
 

U dient zelf voor 
een annulerings 
en/of reisverze- 
kering te zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kamers in de Oringer Marke zijn met douche/bad, flatscreen tv, telefoon en kluisje. 
Er is 4 dagen een uitgebreid ontbijtbuffet, op Nieuwjaarsdag een uitgebreide brunch en 5 dagen een 
lunchbuffet. Tevens is er onderweg op de heen- en terugreis een koffiestop.  
 
Drie avonden is er een drie-gangen diner, één avond een warm en koud buffet en op 31 december is 
er een uitgebreid Silvesterdiner met live muziek.  
Ook zijn er op Oudejaarsdag oliebollen en is er glühwein.  

Voor overdag zijn de volgende excursies in de reis inbegrepen: Een dorpswandeling met gids 
(ook voor rollators), een excursie naar Drenthe van Weleer in de Naoberhof, een excursie naar Boerin 
Agnes (van Boer zoekt Vrouw) met advocaatproeverij, een zwerftocht naar Geopark De Hondsrug, 
begeleid door uw buschauffeur, de heer Koop, waar u o.a. de reuzenterp met grote radiotelescoop 
“Lofar” ziet en de expositie “Versteend Leven” met overblijfselen uit de ijstijd, Ook staat een tocht naar 
De Kloosterboerderij op het programma. Koffie en/of thee onderweg is voor eigen rekening. 
 
’s Avonds zijn er de volgende activiteiten: Een filmavond en presentatie Geopark en Drenthe, een 
bowlingavond en een avond de “Drenthe Quiz”.  
 
U wordt op 28 december ’s morgens in Zaandam opgehaald  
(Parkeerterrein AH XL, Vrieschgroenstraat 5) met een luxe touringbus, die u op 2 januari weer 
terugbrengt naar het opstappunt in Zaandam. 
 
Aanmelden vòòr 10 december bij Yvonne van der Zon, tel: 06-57560210.  

Echter, als u toch al besloten heeft dat u met deze vakantie mee wilt, meldt u dan meteen aan, dan 

vermijdt u dat u niet mee kunt omdat het hotel vol is.  

Uw aanmelding is definitief na betaling op bankrekening NL10RABO 0180 5443 35 t.n.v. 

Seniorenvereniging Zaanstreek.               15 

 
  



   

 
  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. 

 
Op Poelenburg Beach diverse strand-aktiviteiten. 
Voor zover bekend zal dit aktief blijven tot ongeveer 6 oktober, 
- misschien ook later - afhankelijk van het weer. 
Poelenburg Beach is te vinden tussen de Moskee en Wijkcentrum de Poelenburcht en is bijna iedere 
dag open, van 10.00 - 22.00 uur. 
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Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van november 

Geen Kompas ontvangen? e-mail: Frans den Boer,  
e-mail: seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com      
Op ma-di-do. Tussen    13.00 en 17.00 uur                                                                                                                             

                             

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 sommigen 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 bladzijden 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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Mevr. D Bakker  Dhr.   B v/d Biezen 

Mevr. M v/d Biezen  Mevr. N Haan 
Mevr. D Horak  Mevr. A Rijs 
Mevr. B Engel  Mevr. A Hagen 
Mevr. C Meiling  Mevr. J Heyderman 
Mevr. B Vreeken  Mevr. J Thie 
Mevr. J Schavemaker  Mevr. Harteveld 
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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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 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 
                                                                                                                        

 


