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Beste mensen,  
 
Als u dit Erfnieuws krijgt is een groot aantal medewerkers zich aan het voorbereiden  
op de jaarlijkse Playbackshow en hebben we de zomer weer definitief achter ons  
gelaten.  

 
Verder hopen we dat u net als wij hebben 
genoten van de rust die was neergedaald 
omdat de bouwmannen vier weken met  
vakantie waren. Nu zijn ze weer volop  
bezig en kunnen we langzaam zien hoe  
de hal en receptieruimte er uit gaat 
 komen te zien.  
 
En zoals gebruikelijk eind augustus/begin 
september was het kermistijd in Zaandam. 
Traditiegetrouw hebben alle bewoners  
kunnen genieten van een heerlijke verse 

oliebol. Enkelen van u hebben kunnen genieten van de prikkelarme kermis, er waren 
even geen flitsende lichten en schetterende geluiden, de muziek was zoveel mogelijk 
gedempt en de lampen gedimd.  
 
 

Verder heeft Albert Heijn een fotoshoot 
gedaan met 11 bewoners uit het  
zorgcentrum en de aanleunwoningen en 
werd er door Albert Heijen een heerlijke 
fototaart aangeboden voor alle bewoners.  
 
 
 
 
 
 
 

En dan was er nog het Ouderensongfestival, zoals ieder jaar werd een van de  
voorrondes bij ons gehouden. De zaal was overvol en iedereen genoot zichtbaar.  
 
Verder wil ik u nog laten weten dat we een nieuwe collega in ons midden hebben: 
Saskia Baank is per 1 september jl. begonnen als kwaliteitsfunctionaris, zij heeft de 
functie van Corien Bosveld overgenomen die met ingang van 1 september manager 
zorg is geworden.  
 
Ik wens beide dames veel plezier in hun nieuwe functies.  
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Traditiegetrouw staat september in Zaandam alles in het teken van de Dam tot Damloop,  
daar hadden we (net als vorig jaar) speciaal  
voor u een eigen wandeling aan toegevoegd:  
de Deur tot Deurloop. De hele week was het  
spannend of de wandeling door zou gaan,  
er was enkele dagen tevoren nog een  
weeralarm, maar gelukkig was het droog  
en scheen zelfs het zonnetje. We hadden  
Gerard Nasveld bereid gevonden het  
startschot te geven en hij was ook degene  
die u weer welkom heette na de wandeling.  
Wat een stralende gezichten zag ik  

gedurende de wandeling maar ook daarna bij de koffie met een ijsje. Loopt u volgend 
jaar ook weer mee? De vrijdag vóór de Dam tot Damloop gaan wij weer wandelen.  
 
In november staat de jaarlijkse happening te gebeuren: de befaamde “Playbackshow”  
van het Mennistenerf en wel op 16 november! Traditioneel worden dan de jubilarissen  
die dat willen in het zonnetje gezet. Dit jaar vieren onze jubilarissen allemaal dat ze  
12,5 jaar in dienst zijn en wel op de volgende data: 
 
 
 Carin Walter 1 april 2017 
 Carissa Munters 1 juni 2017 
 Corrie Stolp 1 maart 2017 
 Eef Zwart 21 oktober 2017 
 Hein Bicker 11 juni 2017 
 Inge Lakeman 6 juni 2017 
 Jessica Berghege 1 maart 2017 
 Linda Moerman 6 juni 2017 
 Sandra Koene 1 maart 2017 
 
 
’s Middags vanaf 14.00 uur zijn onze jubilarissen, alle bewoners en vrijwilligers in de  
Arend Dikzaal uitgenodigd om 14.30 uur begint de Playbackshow. ’s Avonds vanaf 19.00 uur 
zijn de deuren van de Arend Dikzaal weer open voor Carin, Carissa, Corrie, Eef, Hein,  
Inge, Jessica, Linda en Sandra, hun familie, de medewerkers en de familie van de  
playbackers. De playbackshow begint dan om 19.00 uur. Schrijft u  
donderdag 16 november dus maar alvast in uw agenda, want het zou jammer zijn  
als u deze ludieke show mist!  
 
Ik wens u fijne dagen toe! 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
Anne-Els Rensenbrink 
Directeur-bestuurder 
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 GEESTELIJK VERZORGER 
 
 
 
Hoop doet leven…. 

 

Diep in onszelf dragen wij hoop.  

Als dat niet het geval is, is er geen hoop.  

 

Hoop is een kwaliteit van de ziel  

en hangt niet af  

van wat er in de wereld gebeurt.  

 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 

Het  is een gerichtheid van de geest,  

een gerichtheid van het hart, 

voorbij de horizon verankerd. 

 

Hoop  

in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat, 

hoop  is ook niet alleen bereidheid  

je in te zetten voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 

omdat het goed is 

niet alleen 

omdat het kans van slagen heeft. 

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme. 

Evenmin de overtuiging 

dat iets goed zal aflopen 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

Hopen, dat woord gebruiken we allemaal heel vaak. Het gaat altijd over dingen, die je zelf 
niet in de hand hebt. Je hoopt, dat je vannacht goed slaapt. Je hoopt, dat het eten morgen 
lekker is.  Je hoopt, dat je planten mooi gaan bloeien. Je hoopt, dat je bezoek krijgt. Je 
hoopt, dat je kinderen of kleinkinderen veilig terugkomen van een vakantiereis. Je hoopt, 
dat een zieke weer beter wordt. Je hoopt, dat je kleinkind slaagt voor zijn of haar examen. In 
slechte tijden van  oorlog of zware ziekte hoop je, dat het morgen beter wordt. 
Hoop heeft te maken met verlangen naar een goede afloop. 



 7 

               Geestelijk verzorger 
 
 
 
De schrijver Vaclav Havel schreef voorgaande woorden over de hoop, terwijl hijzelf  in de 
gevangenis zat onder het vroegere communistische bewind in zijn land Tsjechoslowakije.  
Hij hoopte op betere tijden, waarin iedereen vrijuit zijn mening zou mogen verkondigen in 
zijn land. Hij vond hoop heel belangrijk. Hopen is niet zeker weten, maar wel vasthouden 
aan een positieve uitkomst van dingen, die je niet in de hand hebt. Hoop grijpt boven het 
zichtbare uit. 
 
In het christendom is het woord ‘’hoop’’ ook heel belangrijk. Er is een bekende tekst over 
‘’zo blijven dan: geloof, hoop en liefde: deze drie’’ ( I Cor. 13:13). Het symbool van de hoop 
is een ankertje. In geloof en met liefde houden mensen vast aan de hoop.  
 
We blijven hopen, dat deze wereld ooit een plek zal zijn, waar mensen in vrede en  
goedheid  samenleven, zelfs al zie je er nog niet veel van.  We blijven hopen, dat wijzelf en 
anderen er samen iets moois van zullen maken.  Laten we elkaar deze hoop  niet  
ontnemen, want zonder hoop kunnen we niet. Zolang er leven is, is er hoop en… hoop 
doet leven !  

 
Willemien Roobol, geestelijk verzorger 
 
 
 
 

Geef elkander hoop 

Dan gaat alles goed 

Geef elkander hoop 

Als je elkaar ontmoet. 

 

Niet met dure woorden, 

een rede of een preek, 

nee, zo maar bij de slager 

of in de apotheek. 

 

Op een caféterrasje 

of in de bioscoop 

al is het nog zo vluchtig, 

maar geef elkander hoop. 

 

Toon  Hermans 
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  AVONDRESTAURANT ‘’DE BUREN’’  

Op woensdag 11 oktober om 17.15 uur en op woensdag  8 november  om 17.15 uur  
komen we samen in de Arend Dikzaal voor de ontmoeting van de ‘’Buren van de  
aanleunwoningenen de Wetstraat’’  in het avondrestaurant .   
Zoals altijd gaan we eerst gezellig en lekker samen eten in de Arend Dikzaal en gaan we 
daarna in de Ontmoeting luisteren naar verhalen en gedichten, die U zelf mag meenemen. 
Ondertussen drinken we  een kopje koffie of thee. 
Zoals altijd krijgt U op tijd een persoonlijke uitnodiging, waarmee U zich kunt opgeven bij 
de receptie. 
 
DE KERKDIENSTEN  
Tweemaal per maand hebben we kerkdiensten op de zondagmorgen 
in de Arend Dikzaal: op de tweede en de vierde zondag van de maand. 
Op zondag 8 oktober om 10.15 uur gaat voor ds. J. Klanderman. 
Op zondag 22 oktober om 10.15 uur  gaat voor ds. R. Jansens. 
Op zondag  12 november om 10.15 uur  gaat voor ds. Y. Aalders. 
Op zondag 26 november om 10.15 uur gaat voor ds. W. H. Roobol. 
 
 
GESPREKSGROEP  ‘In gesprek over het leven’  
Eens in de veertien dagen komen we samen met een aantal bewoners uit het Mennistenerf, 
uit de aanleunwoningen en uit de Wetstraat om elkaar te  
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.  We bespreken  
thema’s, die te maken hebben met ons leven vroeger en nu.  
Daarbij kan het gaan over vreugde en  verdriet,  over gelukkige  
tijden, over teleurstellingen, over vragen, twijfels en over wat ons 
ter harte gaat. Op de achtergrond kan daarbij ieder zijn of haar 
eigen geloof of overtuiging hebben. 
Op vrijdag 13 oktober en op vrijdag 27 oktober  komen we om 
10.15 uur bij elkaar als Gespreksgroep in de Huiskamer op gang 4.  
Op vrijdag 10 november en op vrijdag 24 november  komen we om 10.15 uur bij elkaar als 
Gespreksgroep in de Huiskamer op gang 4. U kunt opgehaald worden door Willemien  
Roobol. Aanmelden kan ook via de receptie of via de verpleging. 

HERDENKING OVERLEDENEN op woensdag 22 november 2017 
Op woensdag 22 november 2017 zal de volgende Herdenkingsbijeenkomst zijn.  
Tijdens deze bijeenkomst worden de bewoners, vrijwilligers en medewerkers herdacht,  
die ons de laatste maanden zijn ontvallen. Dat doen we door het luisteren naar muziek,  
naar gedichten en naar woorden van troost. Ook zullen wij de namen noemen van alle  
overledenen en bij iedere naam zal een witte roos worden geplaatst. Voor deze  
bijeenkomst worden familieleden en medewerkers van het Mennistenerf en van  
Thuiszorg Dirk Prins uitgenodigd. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Arend Dikzaal. 
 
 
    Willemien Roobol 
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Poëziealbum 
Ingezonden door Mw. Rijser 

 
Als kind kreeg je een poeziealbum en was daarmee zo blij.  
Je schreef je naam zelf, op de eerste bladzij. 
Dan je ouders als eerste, een gedichtje en plaatjes als herinnering. 
Dan volgden de vriendinnetjes, familie en kennissenkring.  
Het was steeds weer een verrassing, de mooiste wensjes kwamen voorbij. 
Met als die mooie poezieplaatjes was je als kind zo blij.  
 
Dit album behoort aan mij.  
Een herinnering uit mijn leven. 
Bets is mijn naam. 
Mij bij de doop gegeven.  
Van Druten is de achternaam, 
Al vanaf mijn vaders bestaan.  
Amsterdam is de plaats waar ik ter wereld kwam.  
Waar ik de eerste versjes tot mij nam… 

Mijn rolstoel ingezonden door Dhr. Godri 

Na een leven van hard werken denk je, dat heb ik gehad. 
Plotseling, toen het noodlot toesloeg, dacht ik, nu heb ik dat. 
 
Een beroerte kreeg ik, daarna zware invaliditeit.  
Toen kon ik helaas niet meer lopen. Weg mobiliteit.  
De oplossing was een rolstoel. Daaraan had ik nooit gedacht.  
Je leven staat op rolletjes. O, wat een onmacht.  
Alles in mijn verdere leven wordt door deze stoel bepaald.  
Mijn verplaatsen en mobiel zijn, ik ben hem dankbaar. 
Ohhhh rolstoel, nooit zou ik hebben durven denken, jij bent nu mijn grootste vriend.  
Verplaatsen, door de stad gaan, jij bent het die mij eindeloos bedient.  
Zo trouw als jij mij bent, daarvoor dank ik jou.  
Als we een eindje willen fietsen rijd ik naast mijn vrouw.  
 
Zonder jou zou dit alles niet meer mogelijk zijn.  
Dan waren wij gebonden aan de huiskamer.  
‘s nachts dan sta jij op te laden in het nachtelijke uur.  
Als ik dan een dag wil rijden halen we je uit de schuur.  
Ik heb veel pijn in al mijn botten en daarvan heb ik al jaren last.  
Maar voor een pretje en plezier hou ik mij maar aan jou vast.  
De rol die jij voor mij speelt in mijn leven is veel groter dan dat iedereen denkt.  
Want waar wij komen en ook heen gaan ben jij degene die mij altijd thuis brengt. 
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Deur tot deurloop weer groot succes 

 
Het weekend van 16 en 17 september stond  
traditiegetrouw in het teken van de Dam tot 
Damloop en gekoppeld daaraan hebben we 
voor de tweede keer op rij op  
vrijdag  15 september de Deur tot deurloop  
georganiseerd. 
 
Direct na de lunch verzamelden de lopers zich 
gespannen in het restaurant. ‘Blijft het droog’, ‘het gaat toch niet regenen hè?’, waren de 
meest gestelde vragen. Maar wat een geluk: na de vele regen en zware storm van  
afgelopen woensdag begon zowaar de zon te schijnen. Nadat Gerard Nasveld het startschot 
had gegeven vertrok een lange rij van ongeveer 130 cliënten en begeleiders voor hun  

wandeling door de wijk, her en der  
aangemoedigd door enthousiaste  
buurtbewoners, overal waren lachende  
gezichten te zien. Halverwege was een  
tussenstop waar iedereen even kon  
uitrusten onder genot van wat te drinken, 
gesponsord door de Rabobank. ‘Ik kom niet 
zo vaak meer buiten, maar zo met zijn allen 
is het erg leuk’, aldus één van de bewoners.  
 
Na de tussenstop ging de wandeling in een 
hele lange stoet over de H. Gerhardstraat 

weer terug naar het zorgcentrum waar een draaiorgel voor nog meer feestvreugde zorgde. 
Onder het genot van een kopje koffie en een ijsje en met een medaille om de nek werd er 
nog lang nagepraat. ‘Dit mogen ze van mij wel elke week organiseren’ en ‘De route had nog 
wel wat langer mogen zijn, ik vond het zo gezellig’ waren enkele reacties van bewoners.  
 
Met zulke positieve reacties kan er  
alleen maar geconcludeerd worden dat 
deze traditie moet worden voortgezet. 
Dus ook volgend jaar zullen wij dit  
evenement weer voor u organiseren.  
 
Wilt u foto’s bekijken? Gaat u naar onze 
website www.mennistenerf -> Welzijn -> 
Foto’s.  
Loginnaam: zcmennistenerf en  
wachtwoord: Zaandam1502! 

http://www.mennistenerf


 11 

  

 
 

Finish ! Gehaald na een knappe prestatie. Medaille uitgereikt door oa. Gerard Nasveld 

Deur tot deurloop 
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Zoals eerder vermeld zouden wij op kleinschalig wonen beginnen met Familienet. Familie 
net is een communicatiemiddel voor zorginstellingen. Cliënten hebben een persoonlijke pagina. 
Medewerkers en familie delen hier veilig berichten, foto’s, video’s, documenten en een agenda.  
Zo is iedereen goed op de hoogte en verbetert de samenwerking. Inmiddels is dit van start  
gegaan en wordt dit zowel door de zorg als door de familie/mantelzorgers en uiteraard de cliënt 
zelf als zeer positief ervaren. Communicatie over en weer van de leuke momenten die de  
cliënten die dag beleven. Familie die op vakantie is en even een leuke foto stuurt voor vader  
of moeder om te zien dat zij het goed maken. Op deze manier is familie nog meer betrokken  
in het dagelijks leven van de cliënt en andersom ook uiteraard. 
 
Dineke de Vries 
Teamleider kleinschalig wonen  

 

Reiki zweverig?! Welnee! 

Al zeer geruime tijd komen deze liefdevolle Reiki dames 
trouw elke 3 weken om onze bewoners op kleinschalig  
wonen een Reiki behandeling te geven. En dat alles geheel 
vrijwillig! Ook de dames van de verpleging kunnen altijd 
even plaats nemen voor zo een lekker momentje van  
ontspanning.  

 
Toen Janny Bakker mij 
inmiddels alweer 1,5 
jaar geleden via de 
email benaderde over het geven van Reiki aan onze  
bewoners waren een paar  familieleden  en bewoners een 
beetje sceptisch. Reiki dat is toch zweverig?!  Inmiddels  
weten wij hier in huis als geen ander dat dat helemaal niet 
het geval is. Deze leuke dames zijn namelijk zelf helemaal 
niet zweverig en zijn lekker nuchter. Inmiddels weten de  
bewoners al precies wie deze dames zijn en weten ze dat  
ze weer lekker even dat aandacht momentje krijgen en 
het gevoel van innerlijke rust wat Reiki met zich mee 
 brengt. Niets moet alles mag! 
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INTERVIEW MEVR. A. PASTERKAMP-JANSEN       (Door Ruud Meijns) 

 
An Pasterkamp - Jansen (21-01-1937) heeft net haar rijbewijs voor de  
scootmobiel gehaald.  
 
Lange stukken lopen lukt niet meer, zeker niet nadat ze met de fiets gevallen 
was en het lopen alleen maar pijnlijker werd. Nu kan ze weer eens naar het 
Noordzeekanaal, bootjes kijken, dat deed ze ook altijd met haar man.  
 
 
 

Ze is geboren op de Willemstraat 28 in de Spoorbuurt, de 
buurt is helemaal verdwenen. Het was een gezellige buurt, je 
ging met iedereen om. Je keek toch nog even bij een oude 
buurvrouw of alles nog in orde was. Er waren toen nog  
ontzettend veel winkeltjes. In de Oranjestraat waren twee 
kruidenierswinkels, de bakker in de Willemstraat.  
In de Anna Paulownastraat zat op de hoek een  
groentenwinkel. In de Emmastaat zat Daub, van de Spar en 
vooraan nog een melkzaak en nog een sigarenwinkel.  
            
                 An met haar moeder bij de Vaart.  
             Op de achtergrond de  
             Botenmakersstraat. 

 
Je had Bos de fietsenstalling met een café en op de hoek van 
de Oranjestraat had je ook nog een cafeetje.  
 
De Spoorbuurt was een gezellig buurtje met de houthandel 
van Dekker als naaste buur. Die loodsen besloegen een groot 
deel van de buurt, tegen de Botenmakersstaat aan.  
 
Achter de Willemstraat was een heel klein slootje met nr. 100 

in de schuur, boven de sloot. Als ze naar de WC moest ging ze hard stampen om de ratten weg te 
jagen. Bij Dekker lagen altijd houtvlotten en als kind sprong je daar overheen en achter Dekker 
lag Simonsz. ook een houthandel. Later, toen Dekker was verdwenen kwam er een  
parkeerterrein voor de bussen. Nu is alles weg en herbouwd. 
 
Ze zat in de Vinkenstraat op school, precies waar nu Blokker is . 
De ingang was aan de Vinkenstraat naast de achterkant van de 
Synagoge. Daarnaast was de garage van Doets. 
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Sint Maarten 

 (Tekst Koos v/d Woude) 
 
 
 

Hier woont een rijk man, of een kikkerbil. Dat zijn delen uit 
liedjes die tijdens Sint Maarten worden gezongen. Zelfs Jip 
en Janneke liepen met hun lampion langs de huizen. Koos 
ging op zoek, over het hoe en waarom. 
 
Niet alleen is 11 november het begin van het  
carnavalsseizoen, het is ook de dag van Sint-Maarten. 
Mocht je het vergeten zijn: een feestdag waarbij kinderen 
met een lampion aan de deur komen om liedjes te zingen en vervolgens snoep of fruit 
 krijgen. Sint-Maarten werd in het verleden vooral in kleine dorpen gevierd, maar maakt de 
laatste jaren ook zijn intrede in grote steden. Mocht je je afvragen wat we op  
11 november nu eigenlijk vieren, lees dan verder. 

 
De veronderstelling is dat het van oorsprong heidense 
feest, het ronddragen van het heilige vuur een  
vruchtbaarheid ritueel zou zijn, verspreid over West 
Europa. Deze ceremonie zou dan door de kerk zijn 
overgenomen om het vertrouwen van het volk te  
winnen. In het Lucasevangelie staat de tekst: Niemand 
steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder 
de korenmaat, maar op een standaard, opdat wie  
binnentreden het licht zien. Deze regels werden vaak 

op 11 november voorgedragen en in de mis besproken. Dit zou wel eens de aanleiding zijn 
geweest voor het bekende lichtjesfeest van nu. Wat sommige mensen weer een bedelfeest 
noemen.  

Wie was deze heilige. 
Tijdens Sint-Maarten vieren we dat Sint-Maarten, een bisschop van Tours, 
gedoopt is. Zijn echte naam is Maarten van Tours. Hij werd in 316 geboren in 
Hongarije en was een populaire heilige in de middeleeuwen. Volgens de  
legende ontmoette hij bij een stadspoort in Frankrijk een bedelaar, die hij 
ter plekke de helft van zijn mantel gaf. Meer dan de helft kon hij niet geven: 

slechts de helft van de mantel was namelijk van  
Martinus zelf, de andere helft was van Rome. Ook zou 
hij diverse wonderen hebben verricht en mensen  
hebben genezen van hun ziekte. Martinus van Tours 
werd ongeveer 80 jaar, stokoud voor die tijd.  
Op 11 november werd hij begraven in Tours, Frankrijk. 
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In welke landen wordt het gevierd? 
  

In Nederland komt de viering voor in de Zaanstreek, maar ook 
in Utrecht. Daar is Sint Maarten de geschut patroon. In Zeeland 
en Zuid Holland wordt het feest in mindere mate gevierd.  

11 november is ook de nationale dag van het Nederlandse deel 
van het eiland Sint Maarten, dat naar de heilige vernoemd is. 
Sint Maarten wordt behalve in Nederland, ook gevierd in België, 
Noor Frankrijk en Hongarije. Maar ook in sommige Duits talige 
gebieden en hoe kan het ook anders, op Sint Maarten. 
 In Nederland verschilt het per regio hoe uitbundig Sint Maarten 
gevierd wordt. Het feest leeft vooral in kleine dorpen en wordt  
vooral gevierd in en rondom de provincie Utrecht, het oosten en 

het zuiden van het land. De laatste jaren gaan de kinderen in de provincie Friesland,  
Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland ook steeds vaker de straat op. In Amsterdam 
werd het lange tijd niet gevierd, maar is Sint-Maarten de laatste jaren erg populair. A  
 
 
Hoe wordt het gevierd? 
 

Het verschilt een beetje per regio hoe 
Sint-Maartenfeest gevierd wordt. Lang 
geleden was 11 november de dag  
waarop de oogst werd binnengehaald en 
het vee op stal ging. Er werden  
dankoffers uitgebracht en men brandde 
reinigende vuren om de vruchtbaarheid 
van het land en vee te bevorderen. Waar-
schijnlijk komt hier de traditie van de  

lampionnenoptocht vandaan. De tradities zijn per regio anders. In de ene streek zou men 
Sint-Maarten vieren met optochten en in de andere regio zou Sint-Maarten gevierd worden 
met vreugdevuren.  
 
Wel zien we overal de lampionnenoptocht terug.  
Kinderen lopen langs de deuren met hun zelfgemaakte  
lampionnen, ze bellen aan, zingen een liedje en krijgen 
 vervolgens snoep of fruit. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Maarten_(land)
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Begin september 
was het weer zover: er 

was kermis op de burcht in  
Zaandam.  
 
 
Met behulp van mantelzorgers,  
vrijwilligers en collega's zijn we met 
de groepen van kleinschalig wonen erheen geweest.  
 
 
De sfeer was onwijs gezellig en het weer zat gelukkig ook mee.  
De bewoners hebben met zijn allen touwtje getrokken en een leuke knuffel erbij gekregen.  
 
 
Op de terugweg hebben we een grote zak oliebollen gehaald en met zijn allen hebben we 
nog even lekker in de woonkamer gezeten en deze opgegeten.  
 
 
Het was een geslaagde kermis week waar we op terug kunnen kijken!  
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door Ruud Meijns 

Hela Hola.          

 

Na de oorlog was er een overvloed aan spullen die de  
geallieerde legers achter lieten. Er waren handelaren die daar 
wel brood in zagen en één van hen was Jan Koene. Veel  
Zaandammers kennen de familie Koene ook wel van de winkel 
aan het Rustenburg waar huishoudelijke- en feestartikelen  
werden verkocht. Ook stond de familie op elke kermis van Zaan-
dam met een kraam. 
 
In 1946 kocht Jan Koene het pand Zuideinde 20 in Koog aan de Zaan. Tot dan was het sinds 
1932 de schoenwinkel en schoenmakerij van de weduwe K. van de Stadt. Het fraaie Zaanse 
pand was winkel en woonhuis. 
 

 
Maar in 1946 werd Jan Koene eigenaar van de 
winkel en gaf het de naam: Hela-Hola.  
Men verkocht hier van alles onder andere  
camping artikelen, legerspullen,  
gereedschappen, kleding en zaken die je bijna 
nergens anders kon vinden maar de kwaliteit 
was niet altijd even goed. Daar stond tegenover 
dat de prijzen meestal meevielen.  
 
 
 

 
Vooral bij de jeugd vielen de producten van Koene in de smaak. Scholieren kochten hun  
pukkel daar om alle boeken en schriften in mee te nemen of haalden daar hun legerjas. In 
tijden van anti militarisme liep de jeugd in de militaire kleding van Hela Hola. Je liep er  
makkelijk binnen en kon heerlijk snuffelen tussen de vele, vele spullen die er te koop waren. 
 
 
Jan Koene was geen moeilijke winkelier. Hij was soms zelfs onzichtbaar als 
hij in z’n stoel tussen z’n handel zat. Jan Koene overleed in 1996.   
         
 
 
 
 
               
                                 Jan Koene 

STUKJE ZAANSE HISTORIE  
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Zie ginds komt… door Koos v/d Woude 

Voor kinderen is Sinterklaas een van de 
leukste dagen van het jaar. Een  
traditioneel feest vol pepernoten en 
speculaas. Sint-Nicolaas is de  
hoofdpersoon van dit volksfeest, dat op 
5 december wordt gevierd. Het  

personage is een oude man met een witte baard 
en haren, rode mijter en mantel. Hij rijdt op een 
schimmel en heeft meerder helpers, Pieten  
genaamd, al dan niet gekleurd. Na zijn aankomst, meestal per stoomboot, maakt hij een 
rondje door de stad. 

 
Maar komt deze heilige nu echt uit Spanje. Koos zette even de mijter op en stapte in de 
wondere wereld van dit gebeuren. Het Sinterklaasfeest heeft, net als Sint Maarten, ook 
de kenmerken van een bedelfeest. Niet dat de kinderen langs de deuren gaan, oh nee de 
Sint komt aan huis. Na uit volle borst bij de schoorsteen te hebben gezongen: “ Daar 
wordt aan de deur geklopt”, doet dat meestal de buurman. Tot grote verbazing van de 
kleintjes staat er dan een zak met cadeaus op de stoep. Toon Hermans kon pakjesavond 
in een van zijn schetsen zo prachtig verwoorden.  

 
De aankomst van de Sint. 
Ieder jaar komt de goedheiligman in een andere  
havenplaats aan in Nederland. In 2015 was Meppel en 
2016 Maassluis al aan de beurt. Dit jaar is het de haven 
Dokkum, een van de welbekende elf steden, in noord 
oost Friesland. Maar ook bekend van de moord op  
Bonifatius in 754, net als Sinterklaas ook een bisschop.  
De Goedheiligman lijkt zich bewust van de risico’s.  
 

 
 
Maar burgemeester Waanders van de gemeente 
Dongeradeel, waartoe Dokkum behoort, is trots dat 
dit bezoek van de Sint zijn stad te beurt viel. Om de 
goedheiligman te ontvangen staat hij borg voor een 
hartelijk en veilig welkom. Dat gebeurt dan op  
18 november, een week na Sint-Maarten.  
 
Dit jaar komt Sinterklaas op 11 november vanaf 
12.00 uur kan iedereen, die er niet bij kan zijn, het 
live verslag op de tv volgen. 
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De bisschop van Myra. 
 
 Tot veler telerstelling, komt de Sint echt niet uit Spanje. Wel nee, 
Nicolaas van Bari was in de 4e eeuw bisschop te Myra, hij komt net 
als de tulp uit klein Azië. Er gaan over hem heel wat verhalen de 
ronde. De bisschop was kind van welgestelde gelovige ouders. Er 
werden aan de kleine Nicolas vanaf de geboorte wonderen  
toegeschreven. Hij kon al meteen rechtop staan in bad, met zijn 
handen ten hemel gerezen. Ook wilde hij op de vastendagen, 
woensdag en vrijdag, niet van zijn moeders borst drinken. Op jonge 
leeftijd kon hij de namen van alle hemellichamen uit zijn hoofd. 
Sint Nicolaas was ook de beschermheilige van de zeelieden,  
handelsreizigers, dieven, pandjesbazen, maagden, maar ook van 

prostituees. Dat waren er toch wat. Beroemd is het verhaal van hem, dat hij nachten  
achtereen goudstukken, bij een arme man naar binnen wierp. Dankzij deze bruidsschat  
konden zijn dochters trouwen. Aan deze daad is mogelijk het strooien ontleend. Ook  
vermenigvuldigde Nicolaas zakken met graan, die per schip in de haven van Myra kwamen. 
Hierdoor werd de hongersnood vermeden. Vaak werd Nicolaas aangeroepen door zeelieden 
wier schip zinkende was. Hij verscheen en bracht de storm tot bedaren. Op 6 december in 
het jaar 342 overlijdt deze opmerkelijke bisschop van Myra op 62-jarige leeftijd. En dat wordt 
op 5 december met pakjesavond geëerd; leuk toch. 

 
Een chocolade letter. 

Natuurlijk zijn, net als marsepein, speculaas en pepernoten, de  
chocoladeletters verbonden aan het Sinterklaas feest. Heel lang geleden 
werden de letters van brooddeeg en andere eetbare materialen gemaakt. 
Ze worden sinds het eind van de 19e eeuw van chocolade gemaakt. Niet 
allemaal de zelfde grote, maar wel in gewicht. Kleine van 65 gram, iets 
groter van 125 tot 200 gram, soms in luxe verpakking. De letters worden 
vaak gegeven als begin van een voornaam. Maar de Q, X ende IJ waren 
moeilijk te krijgen en moest je met en andere letter genoegen nemen.  
Tegenwoordig zijn alle letters verkrijgbaar, zelf met versiersels of van  
marsepein en banket. 
 

 
Er wordt vanaf april tot oktober met, 20 man continu, aan de productie van 
melk en puur letters begonnen.  Als de letters in de vormen gegoten zijn,  
moeten ze met de hand worden verpakt, soms wel 30000 per dag. De verpakte 
letters gaan gesorteerd in overdozen. Daarna koel opgeslagen en regelmatig  
gecontroleerd, voordat ze naar de winkels en het magazijn van de Sint gaan. 
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De oplossing van de puzzel AUG/SEPT was STUIFMEELKORRELS Hr. K. de Jong is de 
gelukkige winnaar. Als “notaris” fungeerde dit keer Gertjan Helsdingen (coördinator  
restaurant )  
De winnaar ontvangt een cadeaubon voor het avondrestaurant. Deze kunt u  
ophalen bij de receptie. Als u de oplossing van bovenstaande puzzel weet, dan kunt u deze   

voor 30 oktober 2017 inleveren bij receptie Mennistenerf.  

 

 

Inzender Naam:……………………………………………………………………… 

 

Adres:……………………………………………………………………. 

 

 

 

Uitslag puzzel oktober-november 2017 

                                            PUZZELEN VOOR JONG & OUD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

1 

7 

4 9 

6 

5 

3 8 

2 
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 Uitbureau Mennistenerf 

Sinds 1 april 2017 is het Uitbureau actief. We blikken even terug en kijken vooruit. 
 
Uitbureau Mennistenerf 
Terugblik 
Op vrijdag 18 augustus hebben we eindelijk met 
een hele groep koffie gedronken op het  
terras van The Mail Company op de Dam In  
Zaandam. Het was deze dag heerlijk weer. We 
hebben genoten van een lekker gebakje met wat 
te drinken. Vele verhalen van vroeger over de 
Dam  kwamen boven borrelen. Het was een  
geweldige ochtend. 
 
 
 
Woensdag 6 september zouden we naar de markt in Wormerveer. Helaas kon dit niet  
doorgaan vanwege het weer. 
 
Vooruitblik 
Op woensdag 4 oktober doen we een tour langs het Noordzeekanaal. Onderweg komen we 
langs de nieuwe gevangenis bij Westzaan. Daarna rijden we langs pontje Buitenhuis richting 
Beverwijk om uiteindelijk in de buurt van Heemskerk een kopje koffie te drinken met wat 
lekkers erbij. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie. De kosten zijn €6,00 
Er zijn beperkte plaatsen in de bus. 
 
Bustochten voor aan-inleun- en bewoners Mennistenerf & wijkbewoners: 
Woensdag 18 oktober is er een middagtocht naar de Kagerplassen. 
Met de bus vertrekken we richting Kagerplassen en stappen we daar op de boot.  
We maken een rondvaart van ongeveer 2 uur en krijgen koffie en thee aan boord. 
Daarna worden we weer naar Mennistenerf gebracht. 
Kosten voor deze tocht € 41,00 
29 november gaan we naar Tuincentrum Osdorp voor een bezoek aan de kerstshow. 
U kunt kerstinkopen doen of gewoon rondkijken naar de mooie kerstversiering. 
Natuurlijk kan daar ook koffie en thee gedronken worden.  
kosten voor deze tocht € 12.50 
Woensdag 20 december hebben we een dagtocht naar ’t Veld. 
Daar krijgen we een kerstdiner, muziek en wordt er nog bingo gespeeld. 
Dit wordt weer een feest. Kosten zijn inclusief alles € 42.00 
 

 
Wilt u meer informatie over het Uitbureau of wilt u een kaartje kopen voor een busreis? 
Dit kan elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de hal van  Mennistenerf bij  
Erika.  
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TOEN & NU            (door Ruud Meijns) 
 
 
 
Gedempte Gracht – Rustenburg 

In een eerdere aflevering heb ik al wat laten zien van hoek van de Gedempte Gracht met 
het Rustenburg. Nu eens richting het oosten en weer moet ik bekennen dat het  
ongelooflijk is hoe er is ingegrepen; totaal onherkenbaar. Ik heb zo goed mogelijk dezelfde 
plek gekozen als op de oude situatie. 
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VRIJWILLIGERS worden in het zonnetje gezet. 
 
Omdat wij de inzet van al onze vrijwilligers zeer  
waarderen organiseren wij in oktober een avond met een 
heerlijk buffet. Hiervoor zijn alle vrijwilligers uitgenodigd. 
 
Het lijkt soms zo gewoon, maar vrijwilligers zetten zich  
belangeloos  in voor onze bewoners.  
Daarvoor willen wij ze hartelijk bedanken. 
 
 

 

 

 
DE RABOBANK HELPT BIJ BANKZAKEN IN MENNISTENERF 

   
     Iedere twee weken (op de even weken) 
      op donderdagmiddag van 14 tot 16 uur is er een  
     adviseur van de Rabobank aanwezig,  
     Locatie entree Mennistenerf om u van dienst te zijn.  
 
 
 
 
 
 

 

Klanten uit de omgeving kunnen hier ook terecht voor vragen en 
diensten omtrent hun bankzaken.  

Alvast voor in uw agenda 

Oktober borstkankermaand 
4 oktober  Dierendag 
5 oktober  Nationale ouderendag 
28/29oktober Wintertijd gaat in de nacht van 
   03.00 naar 02.00 uur 
    (klok 1 uur terugzetten) 
 
 
 

 
 
November = Movember mannen laten hun snor staan in de strijd tegen kanker 
1 november Aller heilige 
2 november Aller zielen 
11 november Sint Maarten 
11 november Aankomst Sinterklaas in Zaandam 
16 november PLAYBACKSHOW MENNISTENERF 
22 november Herdenking overledenen  
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Wij wensen u allen veel woonplezier! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen de nabestaande veel sterkte. 
 
 

 NIEUWE BEWONERS  vanaf 21 juli 2017  

9-aug Mevr. P. de Wind App 101 

5-sep Mevr. M. van Twist App 302 

22-sep Dhr. K. Homma App 218 

 OVERLEDENEN    

 vanaf 21-07-2017 t.m. 19-09-2017    

     

Overleden op:  Adres: leeftijd  

24-jul-17 Dhr. T. Jansen App 101 69jr  

6-aug-17 Dhr. Dirk Waagmeester  71jr  
 (Dirk was vrijwilliger bij de maaltijdbezorging en pianist bij Wil Hillegers) 

15-aug-17 Mevr. K. Reininga App 218 93jr  

21-aug-17 Dhr. W. van Drunen App 302 84jr  

12-sep-17 Mevr. M. de Cuijper App 122 92jr  

15-sep-17 Mevr. G. Bethlem App 217 90jr  

22-sep Dhr. B. Kelder App 122 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.helende-energie-delft.nl%2Fcontent%2F2013%2F11%2FDrie-bomen-een-helend-verhaal&ei=cO5dVduHL8PxUIa6gYAD&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjC
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Tjeert Jansen - In Memoriam         door Ruud Meijns 

 

Kort geleden (24 juli) hebben we afscheid moeten nemen van Tjeert 
Jansen. Dagelijks was hij te vinden in Mennistenerf waar hij een 
waardevolle kracht was. 
 
Hij werd geboren op  4 oktober 1947 in de Ooievaarstraat in  
Zaandam in een huis met een Verkadewinkel. Ze waren thuis met 
drie jongens, z’n oudere broer Jaap en z’n jongere broer Jan. Zijn 
vader overleed toen Tjeert 9 jaar was. Het gezin verhuisde toen 
naar de Machinistenstraat in Koog aan de Zaan. 
 
 

Na z’n schooltijd, hij zat op de Wilhelminaschool tegenover waar later het Mennistenerf zou 
komen werkte hij vanaf z’n vijftiende bij opticien Metselaar op de Gedempte Gracht. Daarna 
kwam hij, op z’n negentiende, in dienst bij Op den Velde waar hij als vertegenwoordiger en 
later als bedrijfsleider werkte. Tjeert is twee maal getrouwd en werd vader van twee  
dochters. Door een flinke hersenbloeding kon hij zijn werk niet meer voortzetten. 
 
Hij was iemand die zich heeft ingezet voor tal van verenigingen. Hij zat bij het doopsgezind 
jeugdwerk, bij de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en was sinds 1974 betrokken bij de 
Odd Fellows.  
 
Enkele jaren geleden werd voor hem, door het programma ‘De Tijd van je Leven’, een  
bijeenkomst georganiseerd waar vele vrienden en bekende voor waren uitgenodigd. Het was 
een complete verrassing voor hem. De foto van de bijeenkomst heeft altijd bij hem aan de 
muur gehangen.  
 
  
 
Omringd door familie, vrienden en bekenden staat een trotse Tjeert Jansen.  
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PEREMESOP      door Marie Kleij    

 

 

Een wijde, vormloze broek werd een Peremesop genoemd. Zo kon een 
jongetje zich vroeger heel ongelukkig voelen als zijn moeder een nieuwe 
broek ‘op de groei’ had gemaakt. In de traditionele Volendammer  
klederdracht voor mannen werden de broeken ook Peremesoppen  
genoemd. 
 
 
Andere kledingstukken: boezelaar  of boezeltje is een schort. Een werkboezelaar werd vaak van 
pikkebijs gemaakt, een zwarte wollen stof. 
 
Een bonkertje is een kort duffels jasje, een jekker. Lekker warm met een krol op je hoofd. Een 
wollen muts. 
 
Gezondheid wensen we elkaar toe. Maar er was voor mannen een kledingstuk met die naam: 
een rechthoekig stuk flanel of wol, dat men als een brede gordel, met ruime overslag, om het 
lichaam droeg. Want: wie zijn lijf bewaart, bewaart geen rotte appel. 
 
 
 
KIPPEKERREMES 
 
Hoewel men vroeger veel meer afhankelijk was van het weer blijft het in onze tijd nog steeds 
een dankbaar gespreksonderwerp. Vroeger had men heel wat uitdrukkingen die met het weer 
samenhangen.  
 
Kippekerremes riepen we als het regende terwijl de zon scheen. Als het mistte sprak men 
soms van moordenaarsweer. Voor zonnig weer met harde wind: zoompies en needjesweer.  
Inclusief de zomen en naden vloog het wasgoed droog en hadde de klooie ket an de lain. De 
kleren hadden pret aan de waslijn. 
 
Als het hard woei zei men: je waait temet van de weg weg. Zaanse schippers hadden er een  
eigen uitdrukking voor: het waait dat het rookt. Ja, heb maar erreg, bij harde wind zie je het 
water uit de Zaan opstuiven als rook. 
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FELICITATIE 
 

Wij feliciteren alle bewoners van  
Mennistenerf,  
de in-en aanleunwoningen en  
de bewoners van De Wetstraat  
 die jarig zijn in de maand oktober en november.  
 
 
Wij wensen u een gezellige dag! 
 

 
 
 

 
Voor alle bewoners van Mennistenerf, de aan-en inleunwoningen en de bewoners van de 
Wetstraat  vieren wij op woensdag 25 oktober van 12.00 uur tot 14.30 uur, de herfst. 
 
Ook dit jaar serveert het keuken team weer een heerlijk diner, in de Arend Dikzaal. 
 
Tussen de gangen door is een muzikale verassing. 
  
U heeft hier een uitnodiging van ontvangen. 

 
  
 

 

HERFSTDAG WOENSDAG 25 OKTOBER  
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Playbackshow 2017 

 
Ook dit jaar staat de playbackshow weer gepland.  
Op donderdag 16 november zal om 14.00  uur de deuren van de vernieuwde Arend Dik zaal 
worden geopend zodat we om 14:30 uur kunnen starten met de spetterende show van de 
medewerkers voor de jubilarissen.  
 
 
 

 
 

 
         De jubilarissen van dit jaar zijn: 

 
Carin Walter – Roos,   12 ½ jaar in dienst 
Carissa Munters – van Zoest,  12 ½ jaar in dienst 
Corrie Logger – Stolp   12 ½ jaar in dienst 
Eef Zwart      12 ½ jaar in dienst 
Hein Bicker     12 ½ jaar in dienst 
Inge Lakeman – Bruggeman  12 ½ jaar in dienst 
Jessica Berghege,     12 ½ jaar in dienst 
Linda Moerman    12 ½ jaar in dienst 
Sandra Koene     12 ½ jaar in dienst 
 
 
 

 
 

Alle bewoners, bewoners aanleun / zorg woningen en 
vrijwilligers zijn van harte welkom om deze feest  
middag samen met ons te vieren. 
 
 
De playbackcommissie   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0o2lw6HWAhUEmbQKHbM_COkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/dansers-dansen-performer-hip-hop-36048/&psig=AFQjCNGaq_zQDubpJuzsq0OxkjtgIP011Q&ust=1505370225692682
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0o2lw6HWAhUEmbQKHbM_COkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/dansers-dansen-performer-hip-hop-36048/&psig=AFQjCNGaq_zQDubpJuzsq0OxkjtgIP011Q&ust=1505370225692682
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0o2lw6HWAhUEmbQKHbM_COkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/dansers-dansen-performer-hip-hop-36048/&psig=AFQjCNGaq_zQDubpJuzsq0OxkjtgIP011Q&ust=1505370225692682
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0o2lw6HWAhUEmbQKHbM_COkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/dansers-dansen-performer-hip-hop-36048/&psig=AFQjCNGaq_zQDubpJuzsq0OxkjtgIP011Q&ust=1505370225692682
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ZORGMOBIEL  

De zorgmobiel wordt gerund door vrijwilligers, die een deel van hun vrije tijd steken in het 
vervoeren van ouderen en minder mobiele mensen. Zij doen dit werk met liefde en  
overtuiging. 
De ritjes gaan veelal naar het ziekenhuis, de fysiotherapie, maar ook naar vrienden of de 
kapper die anders voor vele mensen onbereikbaar zijn. 
De twee zorgmobiels rijden van maandag tot en met  
vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. De ritten gaan door heel Zaandam, Zaandijk, Wormerveer, 
Wormer, Oostzaan en  
Koog aan de Zaan. Dit om de aanrijtijden niet te lang te  
laten duren. Verre afstanden in overleg. Per rit kunnen meerdere personen vervoerd wor-
den, de prijzen variëren al naar gelang uw plaats van bestemming. 
 
 

Voordelen van de Zorgmobiel 

 Hij komt -meestal- op tijd voorrijden; 
 U hoeft niet lang te wachten; 
 Uw rollator kan mee; 
 U heeft een vertrouwde chauffeur. 

 

 

 

ROLSTOELBUS 

U kunt van de rolstoelbus gebruik maken indien u: 

 Bewoner bent van Mennistenerf, of 
 Verbonden met Evean Thuiszorg, of 
 Rolstoelafhankelijk bent. 
U kunt de bus reserveren voor maandag t/m vrijdag 
van 10.30 uur tot 15.30 uur. 

Met uitzondering van de zomer en feestdagen. 

 
 
 
Reserveren en informatie 
Voor inlichtingen of reserveren belt u: 075- 650 45 64 van maandag tot en met vrijdag 
9.00 uur tot 15.00 uur. 
TIP: Reserveer op tijd, want vol is vol. 
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Journaal is onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg het week journaal  op de informatieborden & kabelkrant 

JOURNAAL  OKTOBER 

Week 39 

zondag  1 oktober 14.30 Optreden van het "Hazes koor Zaandam". Plezierige  
meezing-middag staat u weer te wachten. Voor informatie 
houdt u de infoborden in de gaten. 

Week 40 

maandag 2 oktober 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

dinsdag 3 oktober 09.00 Handwerken, in de flexruimte. 

woensdag 4 oktober 10.00-
11.45 

het "UITBUREAU" heeft een busreis in de aanbieding. Ditmaal 
een tour langs het Noordzeekanaal. Info op de borden. 

donderdag 5 oktober 09.15 Rek & Strek Club en Han Nool van de Clientenraad in de 
Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

zondag  8 oktober 10.15 Kerkdienst: voorganger ds. J. Klanderman. 

    14.30 Accordeon- orkest "Concertina". Zij treden niet voor de eer-
ste maal op in Mennistenerf. Voor informatie en prijs kijk op 
de infoborden. 

Week 41 

maandag 9 oktober 13.30 - Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur 

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30           De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de Arend Dikzaal 

dinsdag 10 oktober 09.00 Handwerken, in de flexruimte  

woensdag 11 oktober 14.30-
16.00 

Het befaamde WII spel wordt weer uit de kast gehaald. Kom, 
vanuit uw stoel in beweging en toon uw vaardigheden op het 
grote scherm in de Arend Dik zaal. 

    17.15-
18.30 

De Buren uit de Wetstraat en de aanleunwoningen eten in 
het avondrestaurant met koffie/thee na in de "Ontmoeting". 

donderdag 12 oktober 09.15 Rek & Strekclub en Han Nool vd cliëntenraad in de AD zaal 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 13 oktober 10.15 Gespreksgroep levens-/geloofsvragen. In de huiskamer 4e 
etage onder leiding van  ds. Willemien Roobol. 

   16.00 Gezelligheid kent geen tijd, midden in de maandborrel in de 
Pantry 

zondag           15 oktober 14.30       Dames koor "For Everyone". Zij zingen liedjes van o.a. ABBA, 
Queen, Rob de Nijs  en Nick en Simon. Voor meer informatie 
en prijzen zie de affiches.  
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  Week 42 

maandag       16 oktober 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

dinsdag 17 oktober 09.00 Handwerken, in de  flexruimte.  

    14.30-
16.30 

De Arend Dik zaal is omgetoverd i.v.m. de modeshow van 
de firma Hoffmans. Pinautomaat is aanwezig. 

woensdag 18 oktober  Geen gebroeders Speelman ivm vakantie 

    14.30 Kienen in de Arend Dikzaal tot 16.30 uur. 

donderdag 19 oktober 09.15 Rek&Strek Club en Han Nool vd clientenraad in de ADzaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

zondag  22 oktober 10.15 Kerkdienst: Voorganger  ds. R. Jansens 

    14.30 We hebben ook nu weer een top attractie in huis met het 
orkest "Zaanstreek Waterland" Zij spelen de  
sterren van de hemel. Voor meer informatie en prijzen zie 
de affiches.   

Week 43  

maandag 23 oktober 13.30  Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur 

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

      GEEN kunstclub  Cor Treffers is met vakantie 

dinsdag 24 oktober 09.00 Handwerken, in de flexruimte  

      

woensdag 25 oktober 12.00-
14.30 

HERFSTDAG. Een feestelijk diner met tussen de gangen 
door met een muzikale verassing. 

Geen Wii spel vandaag 

donderdag 26 oktober 09.15 Rek&Strek Club en Han Nool vd clientenraad in de ADzaal 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 27 oktober 10.15 Gespreksgroep levens-/geloofsvragen. In de huiskamer 4e 
etage onder leiding van ds. Willemien Roobol. 

    18.00 CulinairAvond. Het keuken team verzorgd deze avond een 
heerlijk herfst buffet. 

zaterdag 28 oktober 19.30 Klaverjassen. U bent van harte welkom in de Arend Dik 
zaal. 

In deze nacht gaat de wintertijd in zie blz 23 klok 1 uur  

achteruit 

zondag 29 oktober 14.30 Vanmiddag treedt voor u op "Da Capo". Zij staan garant 
voor een middagje entertainment.  Daar moet u natuur-
lijk bij zijn. Kijk voor informatie en prijs op het affiche.  
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   Week 44 

maandag 30 oktober 14.30 Spelmiddag. 

dinsdag 31 oktober 09.00 Handwerken, in de flexruimte.  

 

NOVEMBER 

donderdag           2 november 09.15 Rek&Strek club en Han Nool vd clientenraad in de ADzaal 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

zondag   5 november 14.30 Het podium in het Mennistenerf is vanmiddag voor het  
"Ameezing Koor". Zij treden niet voor het eerst op in het 
Mennistenerf.  Informatie en prijs op het affiche.  

Week 45 

maandag  6 november 14.30 Spelmiddag Arend Dik zaal. 

    13.30  Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur 

    14.30 De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de flexruimte. 

dinsdag  7 november 09.00 Handwerken, in de flexruimte. 

woensdag  8 november 14.30-
16.00 

Het befaamde WII spel wordt weer uit de kast gehaald. 
Kom, vanuit uw stoel in beweging en toon uw  
vaardigheden op het grote scherm in de Arend Dik zaal. 

    17.15-
18.30 

De Buren uit de Wetstraat en de aanleunwoningen eten 
in het avondrestaurant met koffie/thee na in de 
"Ontmoeting". 

donderdag  9 november 09.15 Rek&Strek club en Han Nool vd clientenraad in de ADzaal 

    14.00 Koersballen vanmiddag in de ADzaal. 

vrijdag  10 november 10.15 Gespreksgroep "In gesprek over het leven". huiskamer 4e 
etage onder leiding van  ds. Willemien Roobol. 

    10.00-
11.00 

Een dag eerder maar de kinderen van de H. Gorterschool 
komen weer St. Maartenliedjes zingen. U heeft toch wel 
iets lekkers voor ze in huis???. 

zondag               12 november 10.15 Kerkdienst: Voorganger ds. Y. Aalders 

    14.30 Vanmiddag gaan we de woelige baren op. Het zeemans-
koor"De Baksmaten" treedt voor u op voor meer info en 
prijs zie de affiches op de borden. 

1 november     14.00    Wiba mode verkoop in de ADzaal tot 16.00 uur 
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Week 46 

maandag        13 november 14.30 Spelmiddag Arend Dik zaal. 

dinsdag 14 november 09.00 Handwerken, in de flexruimte. 

     

woensdag 15 november 10.00-
11.00 

De gebroeders Speelman komen hedenmorgen weer hun 
muzikale kunsten vertonen. 

    14.30- Kienen tot 16.00 uur in de Arend Dikzaal. 

donderdag 16 november 09.15 I.v.m. de voorbereidingen voor de "Play Backshow" GEEN 
Rek& Strek Club en geen Koersbal. 

    14.00 PLAY BACK SHOW  

vrijdag 17 november 16.00 Gezelligheid kent geen tijd, midden in de maandborrel in  
 de Pantry 

zondag  19 november 14.30 De "Sellies",  verzorgen vanmiddag de muziek. Zij staan  
garant voor een topmiddag.Voor meer informatie & prijzen 
zie de affiches.  

Week 47 

maandag 20 november 14.30 Spelmiddag Arend Dik zaal 

    13.30  Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur 

    14.30 Kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de flexruimte. 

dinsdag 21 november 09.00 Handwerken, in de flexruimte. 

woensdag 22 november 14.30-
16.00 

Het befaamde WII spel wordt weer uit de kast gehaald. 
Kom, vanuit uw stoel in beweging en toon uw vaardigheden 
op het grote scherm in de Arend Dik zaal. 

    19.30-
20.30 

herdenking overleden bewoners. Voorganger. Willemien 
Roobol. In de Arend Dik zaal. 

donderdag 23 november 09.15 Rek & Strek Club en Han Nool vd clientenraad in de ADzaal 

    14.00 Koersballen vanmiddag in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 24 november 10.15 Gespreksgroep levens-/geloofsvragen. In de huiskamer 4e 
etage onder leiding van  ds. Willemien Roobol. 

    18.00 Culinaire Avond. Het zal zeker  “wild” smakelijk zijn! Houd 
de  Informatieborden in de gaten. 

zaterdag 25 november 19.30 Klaverjassen. U bent van harte welkom in de ADzaal 

zondag  26 november 19.30 Kerkdienst: Voorganger ds. Willemien Roobol  

    14.30 Het welbekende koor uit Wormerveer, "Ontroerend Goed". 
Veel bekende liedjes komen langs, u komt toch ook??.  
 Info en prijzen zie de infoborden. 
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Week 48 

maandag 27 november 14.30-
16.00 

Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30 Kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in de flexruimte. 

dinsdag 28 november 08.45 Handwerken, in de flexruimte. 

    14.00-
16.00 

Fasion Plus mode  heeft weer een aantrekkelijke  
collectie kleding in de aanbieding. Heeft u interresse 
kom dan naar de Arend Dik zaal en sla uw slag. 

donderdag 30 november 09.15 Rek&Strek Club met Han Nool in de ADzaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

DECEMBER 

Week 49 

zondag    3 december 14.30 Vanmiddag treedt op "Jazzina". U komt toch ook??.  
Info en prijzen zie de infoborden. 

maandag 4 december 14.30 Spelmiddag Arend Dik zaal 

    13.30 -
15.00 

Bibliotheek in 't Trefpunt. 

    14.30 GEEN kunstclub  

dinsdag 5 december 08.45 Handwerken, in de rollatorruimte. 

donderdag 7 december 09.15 Rekken en Strekken in de Arend Dik zaal. 

    14.00 We gaan weer Koersballen vanmiddag in de Arend 
Dik zaal. 

vrijdag 8 december 10.15 Gespreksgroep levens-/geloofsvragen. In de huiska-
mer 4e etage onder leiding van ds. Willemien Roobol. 
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 VASTE ACTIVITEITEN i.v.m verbouwing kan locatie wijzigen 

MAANDAG 

Zoek geraakte kleding 07.15/16.00 Elke werkdag Linnenkamer 

Opticien  E. Stolwijk                           10.45 laatste maandag 
van de maand 

Huiskamer 3e etage 

Orthopedische kousen 10.00/12.00 Elke week 2e etage dokterskamer 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

Spelmiddag 14.30 Elke week Arend Dikzaal 

Bibliotheek 13.30/15.00 1x14 dagen in de 
oneven weken 

 't Trefpunt 

Gezellige Kunstclub 14.30 1x14 dagen in de 
oneven weken 

Arend Dikzaal 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dikzaal 

DINSDAG       

Kapsalon Helena 1e etage 09.00/12.30 Elke week Op afspraak 

Handwerken 09.00 Elke week Arend Dikzaal 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

Pedicure 11.00/14.00 Elke dinsdag Salon op de 4e etage 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dikzaal 

WOENSDAG       

Kapsalon Helena 1e etage 09.00/12.30 Elke week Op afspraak 

Handwerken 09.00 Elke week Arend Dikzaal 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

Gebroeders Speelman 10.00/11.00 1x in de maand Arend Dikzaal 

Wisselende activiteiten 14.30 Elke week Arend Dikzaal 

Kienen 14.30 1x in de maand Arend Dikzaal 

Buren De Wetstraat en aanl. 
Woningen eten samen met 
koffie/thee na afloop 

17.15/18.30 Elke 2e woensdag 
v/d maand 

Arend Dikzaal /  
Ontmoeting 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dikzaal 
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KERKDIENSTEN IN MENNISTENERF 

De kerkdiensten worden afwisselend geleid door Doopsgezinde  
voorgangers en de geestelijk verzorger van het Mennistenerf,  
ds. Willemien Roobol. Een enkele keer zal er nog een voorganger van  
andere kerkelijke achtergrond voorgaan.  
 
De kerkdiensten zijn elke 2e en 4e zondagochtend om 10.15 uur in de 
Arend Dikzaal.  

DONDERDAG       

Kapsalon Helena 1e etage 09.00/12.30 Elke week Op afspraak 

De Rek en Strek Club 09.15 Elke week Arend Dikzaal                        

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

Koersballen 14.00 Elke week Arend Dikzaal 

Rabobank 14.00/16.00 Even weken Leestafel receptie 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dikzaal 

VRIJDAG       

Spreekuur cliëntenraad 10.00/11.00 Laatste vrijdag v.d. 
maand 

Arend Dikzaal 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

"Midden in de maand  
borrel" in de Pantry 

16.00/17.30 De 2e vrijdag v.d 
maand 

voor bewoners, personeel 
en vrijwilligers  

Culinaire Avond 18.00 Laatste vrijdag v.d. 
maand 

Arend Dikzaal 

ZATERDAG       

    

Klaverjassen 19.30 Elke laatste zaterdag 
v.d. maand 

Arend Dikzaal 

ZONDAG       

Cultuur op Zondag  14.30 Elke week Arend Dikzaal 

Kerkdienst 10.15 Elke 2e en 4e zondag 
v.d. maand 

Arend Dikzaal 

Open inloop Cliëntenraad   10.15     Elke week             Han Nool (AD Zaal) 
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Openingstijden winkel en pantry 
Het winkelbuffet in de Pantry is alle dagen open.  
Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 17.00 uur, in het weekend en op 
feestdagen van 10.30 – 17.00 uur 

 
 
Apotheek servicepunt Mennistenerf  
Vanaf heden heeft BENU Apotheek Oostzijde Bakker een vestiging in  
Mennistenerf. ( tegenover het restaurant). Wij zijn maandag t/m  
vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur geopend. Recepten die u vóór 14.00 
uur inlevert, kunt u de volgende dag na 11.00 uur ophalen. Indien u       
wenst kunnen ze ook bezorgd worden. Ook kunt bij ons terecht voor       

          zelfzorgproducten en vragen over uw medicijnen.  
 
Linnenkamer Mennistenerf 
Openingstijden van maandag t/m vrijdag 07.15 uur tot 16.00 uur. 
Hier kunt u terecht voor vragen over de was of als u kleding zoek is 
geraakt. Ook kunt u hier terecht, op afspraak, om uw kleding te  
laten herstellen.  

  
          Avondrestaurant 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is ons avondrestaurant  
geopend van 17.15-18.30 uur. Een leuke kans om eens met uw  
kinderen, medebewoners of familie te eten. De kosten zijn slechts 
vanaf € 5,50. Ook ‘s avonds wordt er vers gekookt in onze eigen 
keuken. Indien u gebruik maakt van het avondrestaurant, bestaat de      
mogelijkheid om ‘s middags een broodmaaltijd te gebruiken. Graag      
reserveren bij de receptie. 

 
Receptie Mennistenerf  
Voor vragen en informatie kunt u ons bereiken van  
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 20.30 uur 
zaterdag en zondag van 09.30 uur tot 20.30 uur 

 
       Scootmobiel lenen 

Sinds juni 2012 zijn er scootmobielen te leen in Zaanstad. Handig 
voor als u (tijdelijk) minder goed ter been bent en er toch op uit wilt. 
Iedereen is vrij deze scootmobielen te gebruiken mits u een  
identiteitskaart en uw polis van uw WA-verzekering kunt overleggen 
en er een rijvaardigheidstoets is afgenomen.  
 

       Voor het lenen van een scootmobiel kunt u terecht bij: 
       Zorgcentrum Mennistenerf (Zaandam Zuid): 075-6123262 

        Voor overige vragen kunt u terecht bij Gemeente Zaanstad. 
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FACILITEITEN  - CATERING -  SERVICE 
U kunt in Zorgcentrum Mennistenerf en  
Wijkcentrum Dirk Prins een zaal huren, voor een feest,  
verjaardag of vergadering. Hiervoor zijn diverse  
zalen beschikbaar.  
 
Zaalhuur (per dagdeel)  
Arend Dikzaal         €75,00  
Trefpunt          €35,00  
Vergaderpunt         €25,00  
Verschillende kleine zalen, beamer en scherm  €35,00  
Bediening p.p. / p.u.       €23,50 
Genoemde prijzen zijn geldig tot 31 DECEMBER 2017 
Tevens kunnen wij natuurlijk zorgen voor een kopje koffie,  
hapje, drankje of een maaltijd. 

 

 
CATERING 
Kijkt u eens in onze folder ,,Catering” voor ons aanbod.  
Vindbaar naast de receptie in het folderschap. 
U kunt de gerechten uit het menu Catering & Gebak thuis  
laten bezorgen. 
 
 
 
Heeft u vragen?  
Alle actuele informatie leest u op onze website, die u kunt bereiken via  
www.mennistenerf.nl. Via de website is het ook mogelijk een bericht te sturen.  
Kijk hiervoor bij ‘Contact’ voor het formulier. Rechtstreeks een e-mail sturen kan via  
info@mennistenerf.nl.  
 
Daarnaast kunt u 075 - 612 32 62 bellen, waar u in contact komt met onze receptie  
medewerkers. Zij verbinden u door met de juiste afdeling of beantwoorden uw vraag als 
dat mogelijk is. Onze receptie medewerkers kunnen u ook persoonlijk te woord staan als u 
langskomt op het onderstaand bezoekadres.  
 
Dit is tevens ook het postadres.  
Doopsgezind Zorgcentrum Mennistenerf  
H. Gerhardstraat 77  
1502 CC Zaandam  
Hoewel deze tekst met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er type en/of drukfouten 
in staan. Ook kunnen data, tijden en prijzen gedurende het jaar veranderen.  
U kunt daarom geen rechten aan informatie van deze pagina ontlenen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLC3lN7DxMgCFQu8FAodBp0GrQ&url=http%3A%2F%2Fwww.soelden.com%2Furlaub%2FNL%2FSD%2FWI%2Faktivitaeten%2Fessen_trinken%2Frestaurants%2Findex.html&bvm=bv.105039540
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VERVOLG ORGANISATIE INFO  

Bewonerscommissie aanleunwoningen 

Mevr. N. Bier  Voorzitter De Wetstraat 28a 

Dhr. C. Camfferman M. Simonszstraat 10 

Mevr. M. Huijsman-Clijnk De Wetstraat 8a 

Mevr. A. Romp H. Gerhardstraat 45 

Mevr. N. v.d. Stelt M. Simonszstraat 6 

Mevr. E. Rijser-van Druten H. Gerhardstraat 49 

Dhr. J. Emmer De Wetstraat 24 

Cliëntenraad Algemeen van Mennistenerf en 

Wijkcentrum Dirk Prins  

Rinus Buijvoets, voorzitter  

Han Nool  

Marty de Bruin  

Pim Blank  

Siem Meijn  

Spreekuur Cliëntenraad Elke donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur 

 bij Han Nool in de Arend Dikzaal  

Ondernemingsraad  

Mevr. Y. Schilp Voorzitter 

Mevr. T. Bieman Secretaris 

Mevr. S.K. Molenaar Vice-voorzitter 

Mevr. D. Duivis OR Lid 

Mevr. M. Arragon OR Lid 

Mevr. T. Gokalp OR Lid 

  

Erfnieuws Colofon  

Eindredactie Robert v.d. Veer 

Grafisch vormgeving Sylvia Kristina Molenaar 

Tekst vormgeving Ruud Meijns - Maartje Goverde 

Internet www.mennistenerf.nl Foto website wachtwoord: Zaandam1502! 

Contact redactie erfnieuws@mennistenerf.nl 

H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam. Telnr. 075-6123262 

STICHTING “VRIENDEN MENNISTENERF”. Voor uw bijdrage:NL43ABNA0936899506 t.n.v. 

stichting vrienden Mennistenerf. Deze stichting biedt allerlei extra’s voor onze bewoners. 

mailto:erfnieuws@mennistenerf.nl
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