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V O O R W O O R D 
 
 
 
Beste leden, 
 
Hier is het Senioren Kompas voor januari/februari voor het nieuwe jaar 2023. 
Het bestuur kan u zeer verheugd meedelen, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek kan 
blijven voortbestaan. 
De afgelopen maanden zag het ernaar uit, dat de vereniging opgeheven zou moeten 
worden. Oorzaak hiervan was het tekort aan bestuursleden. 
Ondanks herhaalde oproepen kwamen er geen aanmeldingen voor de openstaande functies. 
Er werd een ledenvergadering uitgeschreven en uiteindelijk hebben zich 3 nieuwe leden opgegeven, 
die het bestuur komen versterken. 
In dit blad leest u een verslag van het verloop van deze vergadering, die op 
19 november jl. werd gehouden. 
 
Vanaf nu kijken we dus weer vol goede moed het nieuwe jaar in. 
Het jaar 2023 waarin de vereniging 10 jaar bestaat. 
Wanneer en waar dit gevierd zal gaan worden is op dit moment nog niet bekend. 
Hierover hoort u later meer. 
Natuurlijk zijn er ook de bekende en nieuwe activiteiten. 
Dagtochten en wellicht ook weer een weekreis zullen met veel plezier worden georganiseerd. 
De bestuursleden gaan er met frisse moed tegenaan en wensen u een goed 2023. 
 
Het bestuur 
 

 
 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 14 januari 2023 
 
 
Op deze datum heeft het bestuur voor u de nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd in “Het Mennistenerf”. 
Onder het genot van een hapje en een drankje. Ontmoeten wij elkaar, 
wensen elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 
 
Mogen wij u verwelkomen op zaterdagmiddag 14 januari 2023  
in de Arend Dikzaal van Het Mennistenerf, aanvang 14.00 uur 
 
 

Voor de goede orde vragen wij u om uw ledenpas mee te nemen. 
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De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. 
 
Beste leden. 
 
Ik ben Aukje Huijsman en mij is gevraagd om me even voor te stellen daar ik als voorlopig lid in het 
bestuur van Seniorenvereniging Zaanstad zit. Hopelijk kan ik mijn steentje bij dragen en me nuttig 
maken met hand en span diensten. Ook wens ik bij deze jullie allen een goed en gezond 2023 toe.  
 
Groet Aukje Huijsman. 
 

 
 
 
Op de afgelopen extra vergadering van 19 november jl. ben ik (enigszins tot mijn eigen verbazing) 
toegetreden als secretaresse in het bestuur van S.V.Z. 
In mijn werkzame leven ben ik secretaresse geweest bij afdelingen van de gemeente Zaanstad en 
daarna in de afgelopen jaren bij verschillende verenigingen. 
Er valt verder niets spectaculairs over mijzelf te vertellen. Ik schilder,  doe rondleidingen in het Honig 
Breethuis in Zaandijk,  volg een cursus kunstgeschiedenis en pas al 20 jaar op,  hetgeen nu alleen nog 
maar gaat over het aanwezig zijn. 
Ik hoop als secretaresse goed te functioneren en mijn werk met veel plezier te doen. 
 
                                                                                     Corry Meiling 

 

Beste Mensen 

 

Hier een klein stukje van mij 

Ik ben Ineke van wijngaarden  de meeste mensen kunnen mij wel van de bingo middag in de vuister en 

de klaverjas middagen in Pennemes en nu in dirk prins. 

Ik ben sinds begin december toe getreden in het bestuur om de vakantie s en activiteiten op mij te 

nemen. 

Ik hoop dat we gezellig en naar tevredenheid kunnen samen werken. 

 

Vriendelijke groeten van 

Ineke van wijngaarden. 

 

Ik ben Wil Servaas, 

zoals bekend draai ik al een tijdje mee in ons bestuur. Ik ga nu vanaf 1 januari de ledenadministratie 

verzorgen. 

Op deze manier hoop ik mee te kunnen werken aan het voortbestaan van onze vereniging. 

Groetjes Wil 
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Agenda 
 

AKTIVITEITEN LOKATIE DAG DATUM TIJD 

januari 

Bestuursvergadering IJdoorn ( Buurtkamer) Vrijdag  13-januari 09.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie Mennistenerf  zaterdag 14-januari 14.00 uur 

Bingo  De Vuister Vrijdag 06-januari 13.30 uur 

Klaverjassen Dirk Prins Vrijdag 13-januari 13.45 uur 

Klaverjassen Dirk Prins Vrijdag 20-januari 13.45 uur 

Eetclub Mennistenerf Woensdag 25-januari 17.00 uur 

Klaverjassen Dirk Prins Vrijdag 27-januari 13.45 uur 

 

Februari 

Bestuursvergadering IJdoorn (buurtkamer) vrijdag 10-februari 09.30 uur 

Bingo De Vuister Vrijdag 03-februari 13.30 uur 

Klaverjassen Dirk Prins Vrijdag 10-februari 13.45 uur 

Klaverjassen Dirk Prins Vrijdag 17-februari 13.45 uur 

Eetclub Mennistenerf Woensdag 22-februari 17.00 uur 

Klaverjassen Dirk Prins Vrijdag  24-februari 13.45 uur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

VERZENDEN LEDENPAS EN CONTRIBUTIE BETALING VOOR 2023 
 

Beste leden, 

 

Bij degenen, die een incassomachtiging hebben afgegeven wordt medio januari het bedrag 

automatisch van de rekening afgeschreven. 

Deze  leden ontvangen separaat bij het Senioren Kompas van januari/februari of maart/april de 

nieuwe ledenpas voor 2023. 

 

Wij verzoeken de leden die de contributie niet via een automatische incasso betalen: 

 
De contributie (20 euro per jaar, voor partners 16 euro per jaar) over te maken op onze 
bankrekening NL10 RABO 0180 53 43 35 t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek. 
 

De leden die de contributie zelf overmaken ontvangen (na betaling) de ledenpas 2023 bij het 

eerstvolgende Senioren Kompas. 

 

Namens het Bestuur, 
Yvonne van der Zon/Penningmeester. 
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Verslag ledenvergadering Seniorenvereniging Zaanstreek d.d. 19 november 2022 
 
Aanwezig: Bestuur: Agnes Brans-Filius, Yvonne v.d.Zon, Wil Servaas-de Boer,  
Frans den Boer, Tonny Froom-Huiskens (verslag) 
Aantal leden: 85 
Afwezige leden met bericht: mevr.van Velzen, mevr.Korver, mevr.Kruyswijk 
 
1.Opening 
Agnes opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Uitleg/stand van zaken 
Vervolgens deelt Agnes mede, dat in deze extra ledenvergadering uitleg gegeven zal worden over de 
noodzaak om te praten over het voortbestaan van de vereniging. 
Zij vertelt, dat er al geruime tijd een tekort is aan bestuursleden. Sinds ongeveer 2 jaar is het bestuur 
op zoek naar een voorzitter. Ook was er na het vertrek van Alie van Baak een opvolger voor haar 
nodig, die de activiteiten kon coördineren. 
Vanaf 1 oktober jl.is er een vacature bijgekomen voor penningmeester en iemand, die de 
ledenadministratie zou kunnen beheren. Deze beide functies werden ingevuld door 
Frans den Boer. Hij heeft toegezegd om dit werk t/m 31 december a.s. te blijven doen. 
Tot nu toe heeft het overgebleven bestuur de taken van de vertrokken bestuursleden op zich genomen. 
Dubbele taken dus, die extra uren werk met zich meebrengen. 
Uiteraard zijn er acties ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven, vooral de functie van 
penningmeester is hierbij van groot belang. 
Zo zijn er o.a. oproepen geplaatst in het Senioren Kompas en er is live een oproep gedaan op radio 
Noord-Holland. Ook werd er een advertentie geplaatst in het Noord-Hollands dagblad. 
Uiteindelijk hebben zich 2 personen gemeld voor de functie van penningmeester.  
Met een van hen is een gesprek gevoerd, doch bij nader inzien vond hij, dat hij niet de juiste persoon 
voor de functie zou zijn. 
Met de andere kandidaat was er per e-mail overleg. De positie van penningmeester bij de SvZ paste 
echter niet bij de functie, die hij al had bij een andere vereniging. 
Gevolg van de huidige situatie is, dat de bestuursleden nu toch besloten hebben om hun functie per 31 
december 2022 neer te leggen. Dit houdt in, dat er dan ook geen bestuur meer is. 
 
Agnes vertelt verder, dat volgens de statuten de aanwezige leden van de SvZ moeten stemmen over 
het al dan niet voortbestaan van de vereniging. Mocht blijken, dat twee/derde van de aanwezigen vóór 
het niet opheffen van de vereniging is, dan zou uit de aanwezigen een nieuw bestuur gekozen moeten 
worden. 
Tijdens deze ledenvergadering zouden zich dan serieuze kandidaten moeten melden voor de functie 
van voorzitter, penningmeester, ledenadministrateur en activiteitenbegeleider. 
In het geval van nieuwe aanmeldingen zouden de overgebleven bestuursleden bereid zijn om hun werk 
voor de vereniging voort te zetten. 
 
Na de uitleg van Agnes is er ruimte voor de leden om opmerkingen te maken en vragen te stellen. 
· Voorgesteld wordt om de contributie te verhogen, zodat van dit geld b.v. een ZZP-er ingehuurd kan 
worden om de financiële administratie van de vereniging te doen. 
Yvonne antwoordt, dat de bestuursleden hierover al uitgebreid gesproken hebben. 
De bedoeling is echter, dat mensen, die een dergelijke functie bekleden ook daadwerkelijk lid moeten 
zijn van de vereniging. Hij of zij moet hierbij betrokken zijn en zich ook verantwoordelijk voelen voor het 
werk. 
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· Een ander voorstel vanuit de leden is, dat er iemand komt voor de uitjes en dat diegene ook de 
financiële afhandeling hiervan voor zijn of haar rekening neemt. 
Frans legt uit, dat hij nu de betalingen ontvangt en dat hij hierover correspondeert met Yvonne. Zij 
heeft naast haar functie van secretaris ook de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de 
bustochten en weekreizen. 
 
Wanneer Agnes zegt, dat het tijd is om te gaan stemmen over het al dan niet voortbestaan van de 
vereniging komen er reacties vanuit de aanwezige leden. 
Corry Meiling deelt mede, dat zij wel de ledenadministratie zou willen gaan doen. 
Deze werkzaamheden wil Wil Servaas eigenlijk al voor haar rekening gaan nemen. 
Aan Corry wordt gevraagd of zij een andere functie, b.v. die van secretaris ambieert. 
Ineke van Wijngaarden meldt zich aan voor het organiseren van de activiteiten. 
Auke Huijsman wil, indien  mogelijk, overal bij helpen. 
Voor de zo belangrijke functie van penningmeester zijn er op dat moment nog steeds geen 
gegadigden. 
 
De huidige bestuursleden overleggen daarom en besluiten om binnen het bestuur een functiewisseling 
toe te passen. 
 
Het nieuwe bestuur zou er dan als volgt uit moeten gaan zien: 
Penningmeester: Yvonne v.d. Zon. Ook de cijfers zijn haar toevertrouwd. 
Secretaris: Corry Meiling  
Activiteiten: Ineke van Wijngaarden 
Ledenadministratie: Wil Servaas 
Senioren Kompas en website: Agnes Brans 
Notulist: Tonny Froom 
Ondersteunend lid: Aukje Huijsman 
De functie van voorzitter is nog vacant. 
De nieuwe bestuursleden zullen worden ingewerkt door Frans, Yvonne en Agnes. 
 
Nu een nieuw bestuur compleet is en iedereen hiermee heeft ingestemd is een stemmingsronde in de 
pauze niet meer nodig. 
 
3. Rondvraag 
· Een lid van de vereniging doet het voorstel om de contributie voor 2023 te verhogen. 
Het antwoord is, dat het bestuur hier, mede door alle huidige prijsstijgingen, voorlopig vanaf ziet. 
Het komend jaar zal over een eventuele verhoging een besluit worden genomen. 
In de ledenvergadering, die in het voorjaar van 2023 plaats zal vinden, wordt bekend gemaakt of de 
contributie voor 2024 wordt verhoogd en, zo ja, met welk bedrag. 
 
Verder zijn er geen vragen en/of opmerkingen. 
Iedereen is opgelucht, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek kan blijven voortbestaan. 
Met dank voor ieders aanwezigheid sluit Agnes de vergadering. 
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KOFFIECONCERTEN 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag 25 januari 2023 11:00 u. Nieuwjaarsconcert Zaandam, Bullekerk  

Hebt u woensdagochtend 25 januari een gaatje vrij in uw agenda? Zoekt u een gezellig uitje? Kom 

dan ontspannen bij het vierde koffieconcert van pianist Wouter Harbers: hij trakteert u elke laatste 

woensdagochtend van de maand op een uurtje mooie pianomuziek in de schitterende Bullekerk in 

Zaandam.  

 

Op woensdag 25 januari neemt Wouter u graag mee naar Wenen, voor een bijzonder 

nieuwjaarsconcert waar u uw vingers bij aflikt. Hij speelt namelijk beroemde klassiekers – maar dan 

anders, in een nieuw jasje. Of een nieuwjaarsjasje, eigenlijk ;-) En natuurlijk toasten we vooraf op het 

nieuwe jaar! Terwijl het buiten koud is, kunt u binnen genieten van muziek waar de vonken vanaf 

spatten.  

 

Koffie vanaf 10:30u,  

muziek van 11:00u tot 12:00u 

 

Verwen uzelf met dit gratis koffieconcert! Musici Wouter Harbers, piano  

Op de site van de Bullekerk kunt u kaarten reserveren 

Entree: gratis 

(collecte na afloop) Adres Bullekerk   

Westzijde 75 

1506ED ZAANDAM 

 

woensdag 22 februari 2023 11:00 u. Ocean of Dreams Zaandam, Bullekerk  

Pianovirtuoos Wouter Harbers is inmiddels een begrip in Zaandam… Woensdagochtend 22 februari 

geeft hij zijn vijfde koffieconcert in de Bullekerk. Dit keer wordt het gegarandeerd een ‘spetterend’ 

concert!  

 

Met Chopins Ocean-etude spoelen de golven als het ware over je heen. En met Schuberts Die 

Forelle (virtuoos bewerkt door Liszt) voel je even de vrijheid van een vis in het water. Mendelssohns 

melancholische Gondellied laat je heen en weer deinen, en met de meeslepende Regentropfen 

prélude beland je in een stevige onweersbui. 

 

Wouter licht de muziek zelf toe, waardoor de muziek bij iedereen dieper binnen komt en nieuwe 

ervaringen oplevert.  

 

Komt u ook meegenieten? Als u zeker wilt zijn van een plekje, raden we aan nu alvast te reserveren! 

Musici Wouter Harbers, piano  

 

Op de site van de Bullekerk kunt u kaarten reserveren 

Entree: gratis 

(collecte na afloop) 
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VAN DE EETCLUB 

OOK IN 2023  GAAN WE WEER GEZELLIG SAMEN UIT ETEN 

 

Op woensdag 25 Januari eten we 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 voor 17 januari  bij Rietje Out 6164563  
 
Let op: betalen voor het diner verandert.  
U betaalt niet meer aan de seniorenvereniging, maar aan de kassa van het Mennistenerf. 
 

 
 

Op woensdag 22 februari 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 voor 10 februari  bij  Rietje Out 6164563  
Daarna tot 15 februari bij Yvonne van der Zon 0657560210 
 
Let op: betalen voor het diner verandert.  
U betaalt niet meer aan de seniorenvereniging, maar aan de kassa van het Mennistenerf. 
 

 

 

Stress loslaten. Een kort, inspirerend verhaal over het omgaan met stress.  

Een leraar psychologie loopt rond in het klaslokaal en vertelt over het omgaan met stress. De leraar 
heeft een glas water in zijn hand. Alle leerlingen verwachten de vraag of het glas halfvol of halfleeg is. In 

plaats daarvan vraagt de leraar met een glimlach op zijn gezicht: ‘Hoe zwaar is dit glas?’ 

De leerlingen geven antwoorden variërend van 25 gram tot 200 gram. 

De leraar antwoordt: ‘Het absolute gewicht doet er niet toe. De 
zwaarte hangt vooral af van hoe lang ik het vasthoud. Als ik het 
een minuut vasthoud, is het geen enkel probleem. Na een uur krijg 
ik pijn in mijn arm. En als ik het glas de hele dag vasthoud, zal mijn 
arm gevoelloos worden en verlammingsverschijnselen vertonen. 
Hoe langer ik het vasthoud, hoe zwaarder het wordt.’ 

De leraar vervolgde: ‘Stress en zorgen zijn als dat glas water. Er 
even aan denken is geen probleem. Als ik er langer aan denk, zal 
het me pijn gaan doen. Als ik er de hele dag aan denk, zal het me 
verlammen. Ik zal tot niets meer in staat zijn.’ 

Het is belangrijk om stress en zorgen los te laten. Zo vroeg als je kunt. Accepteer je situatie en richt je 
aandacht op wat je wel kunt doen.  
Vergeet niet om het glas water op tijd neer te zetten. 
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De energietoeslag van ongeveer € 1.300 wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd. Gemeenten 

kunnen al in 2022 € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. 

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 1.300? 
U vraagt de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300 aan bij uw gemeente. U kunt de 
energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 
(samenwonend) per maand. Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, 

dan krijgt u de toeslag automatisch. 

Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen. De gemeente bepaalt 
wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren. 

Recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het sociaal minimum 
Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 
120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u 
vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet 
aanvragen. 

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum? 

Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief 
vakantietoeslag) 

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05 

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05 

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot 
pensioenleeftijd 

€ 1.871,50 

Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67 

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05 

Extra € 500 toeslag krijgt u automatisch 

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300.   

• Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente 
zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt. De gemeente heeft tot 20 juni 2023 
om deze extra compensatie uit te keren. 

• Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. 
U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente.  

Nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op met uw gemeente 
Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog 
niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van 
de energietoeslag in uw gemeente precies werkt.  

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering 
Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of 
kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, 
bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.  

Informatie over de energietoeslag voor gemeenten 
Op de website van Stimulansz staan documenten met meer informatie voor gemeenten over de 

energietoeslag. Onder andere een handreiking energietoeslag en een modelaanvraagformulier. 

Hulp bij geldzorgen 
Bekijk en lees wat u kunt doen en hoe de overheid helpt bij geldzorgen door de hoge 
energierekening. 
Pas op voor nepberichten en -telefoontjes over energietoeslag 
Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes van mensen die zeggen dat u recht hebt op 
energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht heeft op 
energietoeslag? Neem dan contact op met uw eigen gemeente 

10 



 

 

 

15 maart 2023 → Lady’s Day  

 

 

 

 

bestaat 45 jaar in 2023! 

 

Het mooie familiebedrijf VanderKlooster Mode is ontzettend trots 

dat zij dit jubileum kunnen vieren. Om dit te vieren gaan zij in 

2023 heel veel extra doen om het bedrijf en de klanten in het 

zonnetje te zetten. Want zonder klanten geen VanderKlooster 

Mode. Feestelijk gebak, uitgebreide modeshows, een heerlijke lunch met extra lekkere hapjes, extra 

jubileumaanbiedingen in de winkel en feestelijke prijzen tijdens de middagactiviteit. 2023 wordt een 

fantastisch jaar en VanderKlooster Mode gaat er alles aan doen om u op 15 maart een heerlijke dag 

te bezorgen. 

Vertrek is om 9.00 uur met een luxe touringbus  naar Boskoop (opstapplaats parkeerterrein AH XL, 

Vrieschgroenstraat 5, Zaandam). 

Degenen onder u die al één of meerdere keren een Lady’s 

Day hebben meegemaakt kennen het concept dat dit jaar 

dus extra feestelijk is:  

Ontvangst met koffie of thee met een gebakje van de 

banketbakker, een spetterende modeshow waarin door 

meerdere mannequins de nieuwe collectie geshowd wordt. 

Vervolgens een uitgebreide en dit jaar dus extra lekkere 

lunch. Na de lunch wordt de groep in tweeën gesplitst, voor 

de ene helft is er een gratis bingo met feestelijke prijzen, de 

andere helft van de groep gaat naar de ruime winkel waar diverse aantrekkelijke jubileum 

aanbiedingen zijn. U kunt hier de uitgebreide collectie kleding bekijken. Ziet u iets aantrekkelijk dan 

kunt u dit geheel vrijblijvend passen en eventueel  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. (De  gehele dag wordt naar behoefte koffie en thee geschonken). Rond 15.30 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 15 maart 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 15 februari 2023, opgeven bij Ineke van Wijngaarden, tel.: 075 6156530. 

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

Seniorenvereniging Zaanstreek.          
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In januari is er geen bingo in de Vuister 

De eerste keer in het nieuwe jaar is dat op 3 februari. 

Daarna weer elke eerste vrijdag van de maand bingo, in buurthuis 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.  

  Fijne bingo-middagen toewensend.  

Het bestuur 

 

 

 

 
''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 leden omzien naar elkaar 
 
Graag uw informatie naar senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl of tel.0299 42191 
 
 

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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  KLAVERJASSEN IN HET PENNEMES 

Beste klaverjas mensen  

Hier een klein stukje over het klaverjassen in Pennemes ,helaas hebben we 3 

december voor het laatst gekaart ik het gezellige Pennemes en afscheid 

moeten nemen van het kaarten op de zaterdag middag voor veel mensen het 

laatste daar. 

We gaan door op de vrijdag middag in dirk prins ik hoop dat ik jullie allemaal daar zie voor veel mensen 

moeilijk maar allemaal bedankt voor u gezellige middagen en u in zet daar  

Ook wil ik alle vrijwilligers die zich in gezet de afgelopen jaren bedanken voor de gezellig sfeer die er 

onderling was bedankt allemaal en tot zien  

Groetje van mij Ineke 

  

U kunt nu elke 2e, 3e en 4e vrijdagmiddag van de maand 

klaverjassen in Wijkcentrum Dirk Prins. 

 

 

 

 

 

 
 

De Seniorenvereniging Zaanstreek biedt u de mogelijkheid om vanaf 16 september 2022 elke 2e, 3e en 

4e vrijdagmiddag van de maand van 13.45 uur tot 17.00 uur te klaverjassen in Wijkcentrum Dirk Prins, 

A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam. 

Ook op deze vrijdagmiddagen zijn er leuke klaverjasprijsjes te winnen. 

De leiding is ook nu in handen van Ineke van Wijngaarden. 

Het klaverjassen kost voor leden van de Seniorenvereniging Zaanstreek 2,50 euro, voor niet-

leden 3,50 euro. 

Consumpties zijn te verkrijgen aan de bar van Wijkcentrum Dirk Prins tegen contante betaling of 

met pinbetaling.  

Prijzen van de consumpties: 
1,00 --> thee 
1,20 --> koffie 
1,50 --> fris 
1,75 --> bier 
2,00 --> port, wijn, jenever 
 

Ook bestaat de mogelijkheid om voor 1,50 een tosti, broodje croquet of broodje frikandel aan de 
bar te bestellen. 

 
Graag tot ziens in Wijkcentrum Dirk Prins.                                                                            13 

 

 



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. 
 
Let op! 
In verband met Corona:  
Iedere locatie houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Heb je verkoudheidsklachten of 
koorts, kom dan niet. 
Zo voorkomen we besmetting.           
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 Mevr. T Held v/d Huijsen 

 Mevr. S Veenman 

 Mevr. L Schopman 

 Mevr. A M E Hueskens 

 
           

 
 
Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van maart 
 
Geen Kompas ontvangen e-mail: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl                                                                                                                  

                             
Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek,                                                                                                          
wilt u dan de bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie. 
E-mailen kan ook. Of met het aanmeldingsformulier in dit blad 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
In ons Senioren Kompas vindt u elke 2 maanden diverse informatie: de dagtrips en 
vakantiereizen die de SVZ organiseert, alsmede de laatste informatie over andere activiteiten 
die wij organiseren zoals bingo, klaverjassen en/of die buurthuizen organiseren. Ook  overige 
informatie die voor u, onze leden, van belang kan zijn (de Eetclub, de Lief en Leed commissie, 
kortingen enz.) alsmede ingezonden stukjes wordt door ons zoveel mogelijk in het Senioren 
Kompas opgenomen, echter de ruimte/het aantal bladzijden is beperkt. 
Graag maken wij u attent op het feit dat ook veel informatie die voor u van belang kan zijn door 
ons wordt vermeld op onze website, www.seniorenverenigingzaanstreek.nl. Het is zeker de 
moeite waard om deze website eens op te zoeken en na te gaan/te lezen wat van de informatie 
op onze website voor u van belang kan zijn. 
_____________________________________________________________________________ 

 
www.senzaan.nl  
Dat is de website van onze vereniging. 
Prachtige, actuele informatie over alles wat de 
vereniging bezig houdt.  
En nog meer wat voor u belangrijk kan zijn om te 
weten of te lezen. 
 
 

Ik kan me voorstellen dat het voor sommige van u, die niet zo vaak op de computer kijken,  lastig is om 
daar de informatie te vinden die men zoekt.  
U ziet op de site al veel onderwerpen en categorieën waar u een keuze uit kan maken. Door te klikken 
op een onderwerp of titel komt u op een pagina van de site. 
 
Ook op zo’n pagina die u hebt geopend, zijn meerdere doorklik mogelijkheden. Als u naar de onderkant 
van de pagina scrolt, ziet u uit hoeveel bladzijde de pagina bestaat.  
 

  Op de welkom site is ook een “zoek functie”  aanwezig.  
  Wilt u onze site eens bekijken en uw op of aanmerkingen zijn welkom bij onze redactie.      15 
              



 
 
 
 

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! 
 

 

 TIPS OM UW SPIEREN TE TRAINEN EN VOORKOM EEN VALPARTIJ 

 
Om ouderen weerbaarder te maken voor kleine ongelukjes met grote gevolgen organiseert  
Veiligheid NL jaarlijks de Valpreventieweek. Begin deze maand werd aandacht gevraagd voor de 
gevaren van een valpartij. VeiligheidNL adviseert ouderen dagelijks onderstaande 7 oefeningen te 
doen. Ze zijn gemakkelijk in de dagelijkse routine in te bouwen: 
 
1. Op de tenen 
Ga vijf keer achter elkaar op uw tenen staan. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het aankleden of sokken 
aantrekken. 
 
2. Oefen uw balans                                                                                                                 
Ga met de voeten tegen elkaar aanstaan, terwijl u de wasbak vastpakt. Dit kan tijdens het tanden 
poetsen. Laat de wasbak los en blijf 10 seconden staand poetsen. Herhaal tot u klaar bent. 
 
3. Strek uw armen                                                                                                                
Strek uw armen eerst vijf keer, in plaats van direct een kop koffie of thee te pakken. 
 
4. Buig uw tenen                                                                                                                                                
Probeer uw tenen vijf keer per dag krachtig te buigen. Een klusje dat makkelijk tijdens een 
telefoongesprek kan. 
 
5. Strek uw benen    
Zit u in een gemakkelijke stoel de krant te lezen? Strek dan uw linkerbeen en houdt dat 10 seconden 
vol. Herhaal de oefening met uw rechterbeen. Ook uw buikspieren profiteren hiervan. 
 
6. Koorddansen                                                                                                                        
Loop drie keer een paar meter heen en weer, alsof u een koorddanser bent. Houdt u ondertussen 
vast aan het aanrecht, bijvoorbeeld als de aardappelen opstaan en u toch even moet wachten. 
 
7. Opstaan 
Opstaan uit een gemakkelijke stoel, maar dan zonder uw handen te gebruiken. Doe dat drie keer per 
dag, vijf keer achter elkaar. 
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KORTING VOOR SVZ-LEDEN: 

 
 
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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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 
De Locomotief 32 
1541MR Koog a/d Zaan          
                                    19 
            
             



 
 

 Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden  
 
 
Gegevens Aanmelder: 
 
Naam/Voorletters(s): …………………………………………………………..……M/V 
 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: …………., Woonplaats:…………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………. 
 
Datum aanmelding:………………………………………………………………………. 
 
E-Mail:……………………………………………………………………………………… 
 
Bankrekening:…………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………….. 
               
Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 20,00 . 
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00. 
 
Bij aanmelding betalen op onze bankrekening : 
NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek 
 
Formulier zenden aan: 
Seniorenvereniging Zaanstreek 
De Locomotief 32  
1541 MR Koog a/d Zaan 
____________________________________________________________________________________ 
                          
            
                        Oplossing vorige keer                                                   Nieuwe puzzel 
                                                                                                                       

  


