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ORGANISATIE INFO 

 

 

 

 

  

Doopsgezind Zorgcentrum Mennistenerf  

H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam 

tel. 075-6123262 

fax 075-6162889  

Website: www.mennistenerf.nl Email info@mennistenerf .nl 

  

Directie:  

Directeur-bestuurder Anne-Els Rensenbrink 

Hoofd econom. Adm.dienst Michel van der Ark 

Manager facilitaire dienst Robert van der Veer 

  

Management team:  

Teamleider Facilitaire zaken Arnold Blom 

Teamleider Zorg Intramuraal Martha Masker 

Teamleider Zorg Intramuraal Ellen Meijns 

Teamleider Zorg Intramuraal + PG Marina van Rees 

Teamleider Zorg Intramuraal + PG waarnemend Dineke de Vries 

Hoofd Catering en Entertainment Gerard Nasveld 

Teamleider Keuken Milko Nonnekens 

Teamleider Thuiszorg Dirk Prins Mirelle v.d. Meer 

Teamleider Thuiszorg Dirk Prins Jan van Oosten 

  

Raad van Toezicht  

Medische zaken,  voorzitter Mevr. J. Lanphen 

Financiële zaken Dhr. J. Poutsma 

Vastgoed Dhr. C. Stam 

Lid Dhr. K. de Vos 

  

  

Vertrouwenspersoon voor bewoners Mennistenerf 

Dhr. J. Middelhoven tel. 075-6706035 

Stadskwekerij 12 1502 CN Zaandam 

Email: middelhoven1502@planet.nl  

http://het-mennistenerf.nl/pages/hkz
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 Inhoud Erfnieuws oktober/november 2016 

Bladzijde  

3 Inhoud 

4 & 5 Voorwoord directie, Anne-Els Rensenbrink 

6 t/m 8 Geestelijk verzorger ds. Willemien Roobol 

9 Overleden bewoners 

10 & 11 Deur tot Deurloop 

12 Cliëntenraad  

13 Handwerk café / de Rek en Strek Club 

14 Waar komt deze straatnaam vandaan? 

15 Advertenties  

16 Toen & Nu 

17 Kwaliteitsweek  

18 & 19 Vrijwilligersuitje 

20 Interview nieuwe bewoner 

21 Kleidoiffie door Marie Kleij 

22 Puzzel 

23 Fotoshoot 

24 Wist u dat? 

25 Verjaardagen bewoners 

26 Ingezonden Brief 

27 Gedicht 

28  Kermis Zaandam 

29 Zorgmobiel/Rolstoelbus 

30 Ed Vermeulen 

31 t/m 34 Journaal 

35 & 36 Vaste activiteiten 

37 Openingstijden 

38 Faciliteiten 

  

  

 Achterzijde voor- en achterblad Organisatie Info 

  

 Copy voor het Erfnieuws van december 2016 / januari 2017 

 a.u.b. inleveren voor 31 oktober 

 per mail inzenden naar: erfnieuws@mennistenerf.nl of in het postvak 

 van het Erfnieuws naast de receptie 

  

 Het volgende Erfnieuws verschijnt op 30 november 2016 
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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.  
 
Er is de afgelopen weken door de timmerlieden, elektriciens en vele anderen hard gewerkt 
om de keuken te verbouwen. 
U heeft om die reden de  
afgelopen tijd geen  
keuzemenu gehad en was het 
net als vroeger thuis ‘eten wat 
de pot schaft’. Gelukkig zagen 
we dat net als altijd de borden 
vrijwel leeg naar de keuken 
retour gingen en had onze kok 
en zijn keukenbrigade dus een 
goede keuze voor u gemaakt. 
De verbouwing is afgerond en 
het keukenpersoneel kan weer gewoon in alle ruimtes aan het werk en de heerlijkste  
maaltijden voor u klaarmaken. U kunt vanaf nu ook weer gewoon kiezen uit drie  
verschillende menu’s.  
 
Traditiegetrouw staat september in Zaandam in het teken van de Dam tot Damloop. Daar 

hadden we speciaal voor u een eigen  
wandeling aan toegevoegd: de Deur tot  
Deurloop. Boven verwachting was de groep 
wandelaars met hun begeleiders meer dan 100 
man en er ging dan ook een lange sliert van 
mensen door onze wijk bijna allemaal in een 
geel hesje van Mennistenerf gestoken. Her en 
der stonden wijkbewoners iedereen aan te  
moedigen en bij de finish mocht ik u allemaal 
een medaille overhandigen.  
 

 
 
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 ook 
weer wandelen.  
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Op 3 oktober start de jaarlijkse kwaliteitsweek en het thema is “Geef kleur aan uw dag”. 
Het programma wordt op maandag 3 oktober door leerlingen van het Regio college  
uitgedeeld. Er worden kleurrijke en gezonde fruitdrankjes gemaakt en uitgedeeld. Op  
dinsdagmiddag is er in de kapsalon de mogelijkheid om van een handmassage, manicure,  
nagellakken of gezichtsverzorging te genieten. Op donderdagmiddag kan er worden  
geschilderd in de AD zaal onder leiding van Cor Treffers.  
 
De week wordt op vrijdagmiddag afgesloten met een optreden van het koor  
Wereldvrouwen Zingen Samen.  
 
We nodigen u van harte uit om aan één van de activiteiten van de kwaliteitsweek deel te 
nemen of te komen kijken naar alle kleurrijke versieringen in de hal/ pantry en tuin! 
  
In november staat de jaarlijkse happening te gebeuren: de befaamde “Playbackshow” van 
het Mennistenerf en wel op 10 november! Traditioneel worden dan de jubilarissen die dat 
willen in het zonnetje gezet en dat is dit jaar: 
 
 

Desiree Bleij 12,5 jaar in dienst op 01-10-2016 
 

 

 
’s Middags vanaf 14.00 uur zijn onze jubilaris, alle bewoners en vrijwilligers in de Arend  
Dikzaal en om 14.30 uur begint de Playbackshow.  
’s Avonds vanaf 19.00 uur zijn de deuren van de Arend Dikzaal weer open voor Desiree, 
haar familie, de medewerkers en de familie van de playbackers.  
De playbackshow begint dan om 19.30 uur. Schrijft u donderdag 10 november dus maar 
alvast in uw agenda, want het zou jammer zijn als u deze ludieke Playbackshow mist!  
 
Ik wens u fijne dagen toe! 
 
 
Met hartelijk groet, 
 
 
Anne-Els Rensenbrink 
directeur-bestuurder 
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 VAN DE GEESTELIJK VERZORGER 

 

Het is altijd weer een moment van grote verwondering én bewondering, als we een  
regenboog aan de hemel zien staan. Regenbogen komen vooral in het najaar nogal eens 
voor. Bijna iedereen laat zich dan verrassen. Wat een prachtige kleuren! Helemaal als je 
aan het strand bent, kan een regenboog heel bijzonder zijn, want dan kun je de uiteinden 
zien als ‘’potten van goud’’. 
Sommige mensen voelen het als een bijzondere ervaring om een regenboog te zien. 
 
Eigenlijk is iedere regenboog een  
natuurverschijnsel, waarbij het licht van de 
zon wordt gebroken door regenwater.  
Regenbogen ontstaan ook, als je de tuin 
sproeit en de zon schijnt. Bovendien kun je 
zelf een regenboog laten ontstaan door  
bijvoorbeeld gewoon daglicht door een  
plastic doorzichtige lineaal heen te bekijken.  
Daardoor ontstaan die prachtige kleuren, die 
wij niet voor niets ‘’alle kleuren van de  
regenboog’’ noemen. Wie wel eens heeft  
geschilderd en kleuren heeft gemengd, weet 
hoe blij je kan worden van al die kleuren. Voor mensen, die een beetje somber zijn, helpt 
het ook om vrolijke, opwekkende kleuren om zich heen te hebben. Al die vrolijke kleuren, 
die thuishoren in het licht, verdrijven letterlijk en figuurlijk de duisternis. 
 
De regenboog wordt over de hele wereld als symbool gebruikt van vrede en verzoening. De 
veelkleurige boog in de wolken herinnert aan de veelkleurigheid onder de mensen. Als je 
met schilderen de verfkleuren op de juiste manier mengt, krijg je hele mooie nieuwe  
kleuren. Zo zou het ook moeten gaan met het samenleven van mensen van allerlei  
verschillende kleuren en achtergronden.  
 
Maar je kunt met schilderen het mengen van de kleuren ook verknoeien, dan krijg je alleen 
een hele vieze donkere smurrie in plaats van een mooie, vrolijke of diepe kleur. Eigenlijk is 
dat ook zo met mensen van allerlei achtergrond: je zult met zorg moeten omgaan met al 
die verschillende mensen met al hun verschillende karakters en culturen en  
geschiedenissen. Een beetje zorgvuldig met elkaar omgaan, dat is hetzelfde wat een  
schilder doet met zijn palet. 
 
De veelkleurige regenboog herinnert niet alleen aan de veelkleurigheid onder de mensen, 
maar ook aan de veelkleurigheid in ons mensen. We hebben ook allemaal in ons veel  
verschillende kleuren. De ene keer zijn we blij, een andere keer zijn we bang of  bedroefd 
of boos. Wij mensen kennen veel soorten emoties met allemaal hun eigen kleuren.  
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            Geestelijk Verzorger 

 

Nu is er echter ook een oud, bekend  
bijbels verhaal over de regenboog, het  
verhaal van Noach. In dat verhaal  
worden alle dieren van de aarde erbij  
betrokken en de hele schepping doet mee. 
Er wordt verteld, dat Noach met twee stuks 
van alle dieren van de aarde in een houten 
ark gaat om te overleven tijdens een hele 
grote overstroming door hevige en  
langdurige regenbuien.  
 
 
 
U kent het verhaal allemaal wel uit de prentenboeken met al die dieren bij elkaar in die 
houten ark. Het verhaal vertelt, dat als eindelijk de regen ophoudt, langzamerhand de  
aarde weer zichtbaar wordt. Als herinnering aan die grote overstroming wordt dan de  
regenboog gegeven in de wolken, als teken, dat er nooit meer zo’n grote overstroming zal 
komen. Die regenboog wordt in dat oude Bijbelse verhaal gezien als teken van troost en 
bemoediging.  
 
 
Zoals iedere mooie regenboog ontstaat door ‘’gebroken’’ licht, zo wordt wel eens gezegd, 
dat wij leven in een ‘’gebroken’’ schepping, in een ‘’gebroken’’ wereld. Daarmee wordt  
bedoeld, dat het leven helaas geen hemel op aarde is. Dat er helaas ziekte en oorlog en 
lijden en verdriet bestaat.  In het verhaal van Noach worden in de overstroming en de  
regen als het ware  de tranen van God over al dat lijden getoond. Maar die tranen hebben 
niet het laatste woord. Tenslotte volgt die wonderlijke regenboog als troost te midden van 
alle gebrokenheid.  
 
 
Niet iedereen zal zo filosoferen bij het zien van een regenboog.  
Gelukkig kan iedereen echter wel gewoon van een regenboog genieten.  
Hopelijk zien we er weer een heleboel in dit najaar! 
 
 
Willemien Roobol 
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GESPREKSGROEP  ‘levensvragen en geloofsvragen’  
Eens in de veertien dagen komen we samen met een aantal bewoners uit Mennistenerf, 
uit de aanleunwoningen en uit de Wetstraat om elkaar te ontmoeten en met elkaar in  
gesprek te gaan.  
We praten over allerlei onderwerpen, die te maken hebben met ons eigen leven, over  
allerlei herinneringen, meningen en gedachten. Soms is het serieus, soms heel  
ontspannen. Soms gaat het over geloof, altijd over onderwerpen uit ons leven. 
 
Op vrijdag 14 oktober en op vrijdag 28 oktober  komen we om 10.15 uur bij elkaar als  
Gespreksgroep in de Huiskamer op gang 4.  
Op vrijdag 11 november en op vrijdag 25 november komen we om 10.15 uur bij elkaar als 
Gespreksgroep in de Huiskamer op gang 4.  
 
De gespreksgroep wordt geleid door de geestelijke verzorger, Willemien Roobol. U kunt 
door haar opgehaald worden.  
 

 
AVONDRESTAURANT  “DE BUREN” 
Voor de bewoners van de  aanleunwoningen en de Wetstraat:  
Op woensdag 12 oktober en op woensdag 9 november  worden 
alle bewoners van de aanleunwoningen en van de Wetstraat  
uitgenodigd om als buren samen te eten in het Avondrestaurant in 
de Arend Dikzaal om 17.15 uur. U krijgt hiervoor een uitnodiging 

en U kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie van Mennistenerf. 
Na afloop van het gezellige en lekkere eten krijgen we een kopje koffie of thee in de  
Ontmoeting. Daarbij luisteren we naar gedichten en verhalen.  
U kunt ook zelf een gedicht of verhaal meebrengen!  
Hoe meer zielen hoe meer vreugde!  Van harte welkom! 
 
 
SAMENZANG GEESTELIJKE LIEDEREN 
Op zaterdag 22 oktober en op zaterdag 19 november  om 14.30 uur in 
de Arend Dikzaal is er  weer een  Samenzang van oude en bekende  
geestelijke liederen.  De zang wordt begeleid door orgelmuziek. 
Kunt U nog zingen, zing dan mee!!!!!   
Iedereen is welkom. U kunt opgehaald worden door de vrijwilligers. 
 

HERDENKING VAN OVERLEDENEN 
Op woensdag 23 november is er weer een Herdenkingsbijeenkomst om 19.30 uur in de 
Arend Dikzaal. Hier willen wij de mensen herdenken, die de laatste maanden van ons zijn 
heengegaan. Dat doen we door het luisteren naar gedichten, woorden en muziek.  
Familieleden en bekenden worden hierbij  persoonlijk uitgenodigd. Zij kunnen een witte 
roos plaatsen, wanneer de naam van de geliefde wordt genoemd. Zo willen wij nog eens 
stilstaan bij alle mensen, die we moeten missen. 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiet_LP5pLKAhXFeA8KHfKJCvkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.krisstudioculinair.nl%2F&psig=AFQjCNEduDU0lzJeiWhD84pZINP8_OL5uw&ust=1452087762880520
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjciKSyhrHLAhVsMJoKHWkHCmYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhome.hccnet.nl%2Fcoopmans.engel%2Frepetities.htm&bvm=bv.116274245,d.ZWU&psig=AFQjCNHOfI1BwMKRs8VntJgvg3_jhlV5wQ&us
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Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 OVERLEDENEN   

 Vanaf 20 juli t.m. 22 september 2016   

    

Overleden op:  Adres: leeftijd 

20-07-16 Mevr. M. de Reus App 416 80jr 

26-07-16 Mevr. A. Bilderbeek App 305 95jr 

2-08-16 Mevr. M. Friese App 203 93jr 

5-08-16 Mevr. A. Bos App 409 89jr 

12-08-16 Mevr. Y. Cnossen App 116 94jr 

31-08-16 Dhr. J. Prins App 213 96jr 

1-09-16 Dhr. P. Tamerus MS 26 86jr 

11-09-16 Mevr. Nel Molhoek medew.thuiszorg DP  60jr 

22-09-16 Mevr. H. Fris App 221 93jr 

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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De van deur tot deurloop. (Koos v/d Woude) 

Met de finish, van de Dam tot Damloop, op de 
Peperstraat, is het altijd een gezellige drukte 
rond Mennistenerf. Nu de kledingrekken langs 

de Heijermanstraat staan en niet meer op de brug, is 
de bedrijvigheid iets minder geworden. Een mooie  
gelegenheid om voor de bewoners, dus de minder 
snelle lopers, een wat korter traject van ca 1 kilometer 
te maken. De van deur tot deurloop, door de buurt 
rond het zorgcentrum. Dat kon met of zonder rollator 
of in een rolstoel. Op vrijdag 16 september om 14.00 
uur luidde wethouder Jeroen Olthof de bel, voor de 
start van deze eerste loop. De achterdeur uit en voor er weer in. Hij sprak de waardering uit 
voor dit initiatief en zette ook even de mantelzorgers in het zonnetje. Hij besloot met: “Ik 
hoop dat deze loop net zo een traditie wordt als de echte damloop”. 
 
Een rondje van de zaak, waarvoor een groot aantal liefhebbers zich hadden gemeld, zowel 
lopers als vrijwilligers in gele hesjes. Ze stonden of zaten aan de achterkant in het zonnetje te 

wachten, bij de vrolijke deuntjes van een draaiorgel, die 
na afloop bij de finish stond, de deelnemers op te  
wachten. Na de start zette de lange kleurige stoet zich in 
beweging door de wijk. De Kruger- en Wetstraat door, 
ooit een vervallen buurtje, nu helemaal vernieuwt. Dan 
door de burgemeester buurt. Waar bewoners met  
applaus de stoet aanmoedigde. “Is het nog ver Grote 
Smurf”. We zijn dan op de helft, tijd voor een kleine  
pauze op het pleintje bij Henry’s tabakshop. De RABO 
bank had bidons drinken geregeld voor iedere deelnemer. 

“Gaan we nog een scherpe tijd neer-
zetten?” vroeg de verslaggever aan een 
loopster. “Welnee joh. Ik ben blij dat ik 
de finish haal”. Na 45 minuten, met de 
nodige tussenstops, liepen de eerste 
deelnemers, na ontvangst van een herin-
nering, in een tam tempo over de eind-
streep, het restaurant binnen. Toen was 
er koffie of thee. Het was even  
wringen met al die transportmiddelen. 
Maar er kwam ook een heuse ijscokar 
binnenrollen, deze koude lekkernij, was 
voor de meeste verhitte deelnemers niet 
te versmaden. Een groot geluk was het dat deze dag niet zo warm was als de afgelopen  
dagen, maar toch wel leeftijd gevoelig zonnig.  
Zowel deelnemers als begeleiders waren dol enthousiast over deze loop, waar nog lang over 
na gekletst zal worden. Want niet alleen de pers bestede er aandacht aan, ook tv Noord-
Holland was present. (helaas werden de beelden om 17.00 uur niet uitgezonden op RTV NH) 
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 Een impressie van de 1e Deur tot Deurloop van vrijdag 16 september 2016 

 

 Een top prestatie van alle deelnemers! 

Kijk voor alle foto’s op www.mennistenerf.nl/welzijn/foto’s Wachtwoord=Zaandam1502! 
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JAAROVERZICHT 2016 Spreekuur Cliëntenraad  
(altijd laatste vrijdag van de maand)  

Tijd : van 10.00 uur tot 11.00 uur  

Locatie : Arend Dik Zaal  

 
   

Vrijdag    28 oktober  

Vrijdag    25 november  

Vrijdag    30 december   

 
 
 

 
 

 
 
 
De cliëntenraad zoekt nieuwe leden 
Wegens het vertrek van één van onze leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de  
Cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert 7x per jaar op de donderdagmiddag in  
Mennistenerf en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.  
De cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die 
voor de bewoners van zorgcentrum Mennistenerf en Thuiszorg Dirk Prins van belang zijn, zo-
als bijvoorbeeld de veiligheid in en om het huis, de sfeer in het huis, recreatie en ontspan-
ning, uitbreiding en verbouwingen van het vastgoed alsook klachten van cliënten.  
 
Heeft u ervaring met de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid met  
Mennistenerf, kunt u de belangen van de cliënten voorop stellen en kunt u goed omgaan 
met vertrouwelijke informatie dan zouden we graag met u in contact komen.  
 
Wilt u meer informatie of uw interesse uitspreken? Neemt u dan contact op met   
de heer R. Buijvoets, voorzitter Cliëntenraad via email: m.buyvoets@chello.nl.  

 
 
Wii computer bowlen of tennis 
Een leuke spelmiddag in de Arend Dikzaal. Op 
de computer via een groot T.V. scherm, kunt 
u o.a. bowlen of tennissen. En dit allemaal 
vanuit uw (rol) -stoel. 
Meedoen is erg leuk maar, kijken is ook leuk 
en gezellig.  
Lachen als het misgaat en klappen als het 
goed gaat. 

UITNODIGING: 

Jaarvergadering Cliëntenraad 

Donderdag 1 december 2016 

10.15 – 11.00 uur Arend Dikzaal 

mailto:m.buyvoets@chello.nl
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Handwerk café 
 
Graag willen wij u iets vertellen over onze  
handwerkgroep. 
Ons doel is in een ongedwongen sfeer sociale  
contacten op  doen, de creativiteit naar boven te  
halen,  maar vooral een gezellige ochtend te hebben. 
Iedereen kan bezig zijn met handwerk op zijn/haar  
eigen niveau.  

 
Alles wat gemaakt wordt door de bewoners wordt verkocht. De opbrengst hiervan gaat 
weer terug naar het huis. Dit geeft de deelnemers en de vrijwilligers voldoening en een 
goed gevoel. Wat maken we zoal: sjaals, omslagdoeken, mutsen, kussens, tafelkleden,  
babytruitjes, schorten enz.  
We maken ook op bestelling. Heeft u een leuk idee, wij horen het graag. 
Wanneer iemand liever thuis iets voor ons wil maken kan dat. Bij ons kunt u materiaal 
krijgen. 
Iedereen is welkom, dus ook heren. 
Bent u enthousiast geworden dan zien wij u graag op dinsdag en/of  woensdagochtend 
van 9.00 tot 11.00 uur in de Arend Dik zaal. Wij hopen u spoedig te ontmoeten. 
 

Met vriendelijke groet, 

Nursel Kocaerturul, 
Hatice Kort Dogan, 
Puck v.d Bos, 
Marjolein Strobach, 
vrijwilligers handwerk café 
 

Nieuwe naam voor de ouderengym:  
De rek en strek club 
 
Op ons oproepje in het vorige Erfnieuws hebben 
we gelukkig genoeg reacties ontvangen met een 
aantal leuke nieuwe namen. Na serieus overleg is 
er gekozen voor de Rek en Strek Club.  
 
 
Deze originele naam is bedacht door onze trouwe 

vrijwilliger Eelco de Wit. Inmiddels is Eelco in het zonnetje gezet en heeft hij een VVV-bon 
ontvangen ter waarde van € 15,-.  
Komt u ook een keer mee doen met deze enthousiaste club? 
U bent van harte welkom elke donderdag om 9.15 uur in de Arend Dik zaal.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSy8G33f_OAhVCwxQKHcI_B2AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtvbodegraven.nl%2Fnode%2F16509&psig=AFQjCNFz7acmj82Ns6k1a7sPJInJ_3uYLw&ust=1473422639534545
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9o4vI3f_OAhVHPhQKHX--DzYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fspikeysmum.nl.picturepush.com%2Falbum%2F187799%2F7884758%2FHandwerken-2012%2FGelukspoppetjes-basispatroo....html&p
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQgOr2vP_OAhWCXRQKHb-1A7sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mbvo-zoeterwoude.nl%2Fstoelgym&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNHgbdyafaKChJkYbOUtjjTww9VMIQ&ust=147341395956
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WAAR KOMT DEZE STRAATNAAM VANDAAN?   Ruud Meijns 

 

Wibautstraat 

 

F.M. Wibaut (1859-1936) nederlands politicus. Hij was de zoon 
van Florentinus Wibaut, handelaar in brandstoffen en reder te 
Vlissingen. Hij trouwde in 1885 met Berdenis van Berlekom. Zij 
hadden vier kinderen: twee dochters en twee zoons. 

 

Amsterdam 

In 1877 trad Wibaut in dienst van de Houthandel G. Alberts Lzn. 
& Co. in Middelburg, nadat hij de Handelsschool in Amsterdam had doorlopen. In 1883 
werd hij vennoot en in 1899, werd hij aandeelhouder en mede-directeur. In Middelburg 
had hij zijn eerste ervaringen met de sociale woningbouw. In 1897 werd hij lid van 
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). 

In 1904 vestigde hij zich in Amsterdam. In 1907 werd hij lid van gemeenteraad. Hij was 
wethouder van 1914 tot 1927 en nog een keer van 1929 tot 1931. Hij bracht veel tot stand 
onder andere op het gebied van de volkshuisvesting. “Wie bouwt? Wibaut!” was de leus. 
Vanwege zijn grote invloed werd hij wel de ‘Onderkoning van Amsterdam’ genoemd. 

Tevens was hij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1907-1922) en van de Eerste 
Kamer (1922-1935), waar hij zich onder andere mengde in debatten over financieel-
economische politiek. 

Daarnaast was hij nauw betrokken bij diverse socialistische organisaties. Hij was lid van het 
Partijbestuur van de SDAP (1905-1934, met onderbrekingen). Zijn vermogen stelde hem in 
staat om zowel de partij als individuele personen daarin financieel te ondersteunen. Hij 
deed dat ook ten aanzien van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) 
en diverse coöperaties.  

Ook nam hij deel in het bestuur van aan de SDAP  
gelieerde uitgeverijen, zo was hij vanaf 1929 president-
commissaris van Electrische Drukkerij Vooruitgang te 
Amsterdam (uitgever van het dagblad Het Volk), vanaf 
1929 De Arbeiderspers. 

 

Floor Wibaut overleed op 76-jarige leeftijd.  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_Staten_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie
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Jammer genoeg krijgen we allemaal wel eens te maken met het ziekenhuis. 

 

 

 

Dit is was het gemeentelijk ziekenhuis aan de 
Frans Halstraat. Het is niet gesloopt, maar 
heeft een andere bestemming gekregen. 

 

 

 

 
Dit is het St. Jan ziekenhuis, hier schuin 
tegenover Mennistenerf. Ook dat heeft een  
andere bestemming gekregen; woningen. 
 

 

 

 

 

 
 
Toen de ziekenhuizen gingen samenwerken  
kregen we het Zaans Medisch Centrum. 
 

 

 

 

 

 

Maar het is alweer tijd voor een nieuw  
ziekenhuis en dat wordt gebouwd naast het  
Zaans Medisch Centrum aan de 
Heijermansstraat. 
 

 

TOEN EN NU                                         (door Ruud Meijns) 
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Kwaliteitsweek GEEF KLEUR AAN UW DAG 

maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober 2016 
 
  

 
 
 

 
Van 3 t/m 7 oktober organiseert Mennistenerf de jaarlijkse kwaliteitsweek. 

Dit jaar is het thema ‘Geef kleur aan uw dag’. 
  

Het programma wordt op maandag 3 oktober door  
leerlingen van het Regio College uitgedeeld.  

 
Er worden kleurrijke en gezonde fruitdrankjes gemaakt en uitgedeeld er is op  

dinsdagmiddag in de kapsalon mogelijkheid om van een handmassage, manicure,  
nagellakken of gezichtsverzorging te genieten en op donderdagmiddag kan er worden  

geschilderd in de AD zaal onder leiding van Cor Treffers. De week wordt op vrijdagmiddag 
afgesloten met een optreden van het koor Wereldvrouwen Zingen Samen . 

 
De tuin en de hal/ pantry worden kleurrijk versierd; er wordt op dit moment druk gebreid en 

gehaakt om een bijzondere versiering in de hal te maken; verschillende dames waaronder 
dames van de handwerkclub zijn al weken bezig. 

 
We nodigen u van harte uit om aan één van de activiteiten van de kwaliteitsweek  

deel te nemen of te komen kijken  
naar alle kleurrijke versieringen in de hal/ pantry en tuin! 

 
Met vriendelijke groet, het Kwaliteitsteam van Mennistenerf 

 
Cliëntenraadpleging najaar 2016 
In Mennistenerf wordt in de maanden oktober en november 2016 een onderzoek gedaan 
naar uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening. Het is een belangrijk onderzoek,  
omdat we met de resultaten onze zorg- en dienstverlening willen verbeteren. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau: Facit. Er is een willekeurige groep cliënten 
uitgekozen voor deelname aan het onderzoek. 
 
Zo worden bewoners in huis en cliënten van de dagverzorging uitgenodigd voor een groeps-
gesprek en ontvangen thuiszorgcliënten en cliënten die hulp bij het huishouden ontvangen 
een schriftelijke vragenlijst. 
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Corien  
Bosveld, kwaliteitsfunctionaris van Mennistenerf. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.  
 

GEEF KLEUR AAN UW DAG 
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Vrijwilligersuitje naar WildLands 

 
Op woensdag 14 september was het eindelijk zover. Een 
dagje uit met alle vrijwilligers van  
Mennistenerf naar WildLands Adventure te Emmen. 
 
Het was vroeg opstaan voor iedereen want om 7.30 uur vertrok de bus al. 
Na een rit van 2,5 uur kwamen we aan en kon iedereen zich uitleven in het park. 
Een mooi park met 3 gebieden. 
- Jungola, met een mooie vlindertuin, slingerapen, olifanten en nog veel meer. Varen met    
  een bootje door het gebied. 
- Serega, met savanne, woestijn, nijlpaardenpoel, leeuwenberg, stokstaartjeskuil enz. hier  
  konden we met de bus doorheen. 
- Nortica, met een ijsberenbaai, pinguïnstrand, robbenhaven en een Norticatheater. Hier  
  werd een 3D film gedraaid. Om deze goed te kunnen zien heb je een speciale bril nodig. 
  Spectaculair! 
 
Natuurlijk had iedereen bij aanvang een entree kaart, een lunchkaart en een koffie met  
gebak kaart gekregen. Deze kon naar behoefte en tijd worden gebruikt. 
 
Na een enerverende dag verzamelden we om 16.00 uur moe, warm maar voldaan weer bij 
de bus voor de terugreis. Het was ruim 30 graden die dag, maar gelukkig hadden we airco 

in de bus.  
Weer aangekomen bij Mennistenerf stond 
een heerlijke maaltijd voor ons klaar,  
gemaakt door de keuken.  
We kijken terug op een heerlijke dag  
waarbij we met elkaar genoten hebben. Op 
deze manier willen we alle vrijwilligers  
bedanken voor hun inzet. Er wordt veel 
werk door hen verzet en dat waarderen wij 
enorm. 
 
 

 
Warme groet van; 
 
Belinda Alkema 
Welzijnscoördinator 
Mennistenerf 
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 Een warm & geslaagd vrijwilligers uitje naar Wildlands Adventure Zoo Emmen 
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      door Ruud Meijns 

     

 

Mw. Bergers – Huisman       

Mevrouw Tini Bergers is geboren op 12 juni 1929 in het ziekenhuis in de Oostzijde. Haar  
ouders woonden in de Jan Windhouwerstraat. Een straat die, voor een deel, is  
opgegaan in de Peperstraat.  
 

Mevr. Bergers  zit in een rolstoel, ze kan niet meer staan en lopen. Dat is ook 
de reden van haar verhuizing van de Pieter Pauwstraat naar het  
Mennistenerf. Wat haar van de verhuizing nog het meeste pijn heeft gedaan 
is dat ze van Oepie afscheid heeft moeten nemen; de poes die ze zeven jaar 
heeft gehad. Hij woont nu op Texel bij kennissen. Af en toe krijgt mevrouw 
Bergers een filmpje toegestuurd waarop ze Oepie kan zien in z’n nieuwe huis. 
 

Haar school deed ze in de Klaas Katerstraat en daarna nog drie jaar op de Sancta Maria in 
de Oostzijde; de huishoudschool. Het vierde jaar niet meer want haar ouders hadden haar 
nodig in huis. Haar vader werkte als zelfstandige in bedden en vloerbedekking. Daar heeft 
ze veel geholpen bijv. door kwitanties te lopen, maar ook in het huishouden hielp ze omdat 
haar moeder problemen kreeg met haar handen. 

 

Ze vertelt met plezier over hoe haar vader bedden maakte en vulde 
met kapok, er een mooie rand omheen maakte met een kromme naald 
en er noppen in zette. Hij maakte ook bedden met veren en voor de 
kleintjes bedjes met zeegras. 

In 1957 trouwde ze met de timmerman die achter op hun erf een huis 
voor z’n baas timmerde. Ze kregen een zoon. Haar man Ab, heeft jaren 
lang een aannemersbedrijf gehad. Daarnaast was hij een verdienstelijk 
voetballer bij de ‘Zwartjes’; Zaanlandia. Vanwege z’n harde schot kreeg 
hij de bijnamen ‘Appie de Knoerter’ en ‘het Zaanlandia-kanon’.  Hij is 
1997 overleden. 

 

We hebben lekker zitten kletsen over het Zaandam van jaren geleden. Over hoe ze als kind 
aan het eind van de Bloemgracht in de winter haar schaatsen onder bond en zo naar haar 
oma in Oostzaan kon schaatsen. Over de komst van de Beatrixbrug en de nieuwe  
Peperstraat. En wat jammer dat het Havenkantoortje is verdwenen, het was zo’n mooi  
gebouwtje.  
 
 
 

INTERVIEW NIEUWE BEWONER 
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KLEIDOIFFIE VERTELT, door Marie Kleij 

 

Kleidoifie 

Effe Opsteke 

 

Bij een lekker fietstochtje, of als je op een andere manier een ommetje maakt, kan het 
heel fijn zijn in een mooie omgeving even te pauzeren, het liefst met een frisje of koffie. 
De Zaankanters zeggen dan ‘effe errges opsteke’, je hoort het nog wel eens. 

 

Het woord komt uit de zeilvaart, men maakte een opsteker (draaide de steven in de wind) 
om voor anker te gaan of aan te leggen. 

 

In het Westfries betekent opsteke ook ‘een kort bezoekje brengen’. Eigenlijk niet langer 
dan nodig is om even een pijp op te steken of te roken. 

Ment kent ook opsteke in de groene herreberg, onderweg rusten in de berm. En: droug 
opsteke, onderweg rusten zonder een café aan te doen. 

 

Goesie en Gussie 

De betekenis van goes, het meest bekend in de verkleinig goesie, is ongeveer: een klein 
bedrag, een gift. “Ik hew me dochter een goesie egeve voor een nuwe jurrek”. 

 

De Zaankanters zeiden vroeger ook: bai de goes, dan bedoelen ze ‘op de gis’. 

Goese was ook een knikkerspel, de goes was daarbij inzet, een bepaald aantal knikkers. 
Dit  goese werd door de knikkerende jongens ook wel kulekie-gof genoemd. 

 

Wil je melk in je koffie? Veel? Nou gewoon een gussie. 

 

Een gussie is een kleine hoeveelheid van één of andere 
vloeistof. Merkwaardig want een guts is juist een grote 
hoeveelheid. 

 

In afnemende grootte kende men een gus, een gussie, een 
klein gussie en een meggepissie.  
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PUZZELEN VOOR JONG & OUD  

De oplossing van de puzzel AUG./SEPT. was damtotdamloop Mw. Rodenburg App. 3-28 is de 
gelukkige winnaar. Als “notaris” fungeerde deze keer Belinda Alkema  
(Welzijn coördinator). De prijswinnaar heeft een kadobon voor het avondrestaurant  
gewonnen. Deze kunt u ophalen bij de receptie. 
Als u de oplossing van bovenstaande puzzel weet, dan kunt u deze   

voor 30 OKTOBER 2016 inleveren bij receptie Mennistenerf.  

De winnaar ontvangt een kadobon voor het avondrestaurant. 

 

 

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

        Adres:……………………………………………………………………. 

 

Uitslag puzzel oktober-november 2016 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

              

1 

2 

3 

4 

5 

 6 

7 
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Fotoshoot van Zaanstad Fotografie 
 
Bent u nog op zoek naar een leuk cadeau? Dan hebben wij een leuk idee!  
 
Op zaterdag 29 oktober komt Zaanstad Fotografie naar Mennistenerf.  
Zaanstad Fotografie is gespecialiseerd in portretfotografie. De fotografen zijn zeer  
enthousiaste heren die u graag mooi op de foto zetten. U kunt samen met uw kinderen 
en/of huisdier op de foto en zo een prachtige familieportret laten maken. De fotoshoots 
zullen in het Treftpunt (op de begane grond) plaatsvinden vanaf 10.00 uur. 
 
Veelal zijn fotoshoots een kostbare aangelegenheid, maar Zaanstad Fotografie zal deze 
fotoshoot geheel zonder winstoogmerk maken waardoor het mogelijk is om de foto’s  
tegen gereduceerde prijzen af te nemen.  
De fotoshoot wordt u aangeboden. 
 
Kosten voor nabestellingen zijn: 
Digitaal     € 1.50 
Normaal formaat 10x15  € 2,50 
A5 formaat 15x22   € 5,00 
A4 formaat 20x30    € 8,50 
Vergroting 30x45   €12,50 
3 of 4  generatieshoot   €45,00  
met 20x30 vergroting voor elke volwassen deelnemer( max. 4 personen) 
 
Bij bestellingen onder de €10,00 zijn wij genoodzaakt €1,99 verwerkingskosten te  
hanteren. De tarieven zijn inclusief nabewerking en druk/verzendkosten. 
 
Wilt u gebruik maken van dit fantastisch aanbod, haalt u dan bij de receptie van  
Mennistenerf het inschrijfformulier van Zaanstad Fotografie. 
Op het insschrijfformulier kunt u aangeven op welk tijdstip u de fotoshoot wilt doen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Belinda Alkema 
Welzijnscoördinator 
Mennistenerf 
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WIST U DAT?  

We als nieuwe bewoners mochten begroeten: 

 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
Wij wensen u allen veel woonplezier! 
 
 
 
 
 
 

Wees waakzaam 
Indien u twijfelt, aan de intenties van de  
bezoeker, open de deur dan NIET. 
Laat GEEN onbekende achter u binnen komen. 

 
 
 
 
Tip, noteer in uw agenda de volgende dagen in okt./ nov. 2016 
4 oktober  Dierendag 
26 oktober Herfstdag met optreden van de Parelvissers 
29 oktober Fotoshoot voor bewoners en familie  
30 oktober Start van de wintertijd 
10 november Playback show  
11 november Sint Maarten 
12 november Aankomst Sinterklaas  
 
 
 
 
 
 
 

 NIEUWE BEWONERS   

1-aug Dhr. D. ter Heide App 403 

2-aug Mevr. N. Hoenderdos App 209 

2-aug Mevr. E. Kruijver App 114 

8-aug Mevr. J. v.d. Woude App 110 

12-aug Dhr. W. Witteveen App 305 

19-aug Mevr. F. Bakker App 409 

7-sep Mevr. M. Horn App 213 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLo9vl--PNAhWkI8AKHdcuDDkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.buurtpreventietiel.nl%2Ftips%2Fvoorkomen_1.php&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNH5dvMkH6A2ANj37KELpm3o_REYcQ&
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 VERJAARDAGEN BEWONERS ADRES LEEFTIJD 

 OKTOBER   

4-okt Mw. W. Stoffer AGV. 40 95 jr 

4-okt Dhr. T. Jansen WS. 32a 69 jr 

4-okt Mw. F. Kuijt App. 410 88 jr 

4-okt Mw. G. van der Lei  App. 402 80 jr 

6-okt Mw. C. Bakker MS. 20 90 jr 

9-okt Mw. A. Lensing WS. 32 65 jr 

9-okt Mw. J. Garretsen App. 206 87 jr 

10-okt Mw. D. Zwart App. 219 78 jr 

12-okt Mw. A. Visscher HG. 51 83 jr 

14-okt Mw. J. van Elk WS. 24a 91 jr 

16-okt Hr. K. Vlaanderen App. 201 77 jr 

18-okt Mw. D. Duijker WS. 12 91 jr 

23-okt Mw. M. de Haas  AGV. 46 96 jr 

29-okt Mw. F. Bakker App. 409 81 jr 

30-okt Mw. J. Prins AGV. 48 95 jr 

 VERJAARDAGEN BEWONERS ADRES LEEFTIJD 

 NOVEMBER   

5-nov Hr. H. Arends HG. 25 93 jr 

8-nov Mw. M. Doeves App. 124 92 jr 

8-nov Mw. N. Smit HG. 13 85 jr 

11-nov Hr. C. Schouwenaar AGV. 42 74 jr 

13-nov Mw. T. Vecht App. 412 93 jr 

15-nov Mw. E. Rijser HG. 49 86 jr 

15-nov Hr. J. Torenstra HG. 71 87 jr 

17-nov Mw. A. Boksem HG. 7 70 jr 

19-nov Hr. K. de Jong HG. 55 88 jr 

19-nov Mw. G. Boksem App. 210 94 jr 

21-nov Mw. C. aan 't Goor WS. 8 94 jr 

25-nov Hr. A. Maduro App. 207 87 jr 

30-nov Mw. J. Stam MS. 4 73 jr 

30-nov Mw. J. van Regteren App. 215 94 jr 
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Stichting vrienden van Mennistenerf 
 
De stichting Vrienden van Mennistenerf wil allerlei extra’s doen voor de cliënten van  
Mennistenerf. Het gaat hierbij om zaken die nodig, nuttig of aangenaam zijn en die 
niet uit de WLZ pot worden betaald. Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties,  
subsidies, sponsorgelden, erfstelling, legaten, schenkingen, giften en inkomsten uit 
eigen activiteiten. 
 
Helpt u mee?  
U kunt de Vrienden van Mennistenerf steunen met een eenmalige gift, een jaarlijkse 
donatie of een periodieke gift. Elke euro hiervan komt ten goede aan de cliënten  
omdat de stichting geen belasting hoeft te betalen over de giften (ANBI-verklaring). 
Als u een periodieke schenking overweegt van minimaal 5 jaar achter elkaar en dit 
vastlegt in een notariële akte dan is deze schenking volledig aftrekbaar van de  
belasting. Ook de Stichting gedenken in een nalatenschap, is een uitstekende manier 
om het werk van de Vrienden in de toekomst te blijven steunen. 

VOOR UW BIJDRAGE: 
NL 43 ABNA 093 6899 506 
T.N.V. STICHTING VRIENDEN VAN MENNISTENERF 

Ingezonden brief 
 
Op 16 september stonden de bewoners van Mennistenerf klaar om de 1e Deur tot Deurloop 
te lopen.  
 
Op de klanken van het draaiorgel en het luiden van de bel door wethouder Olthof, begonnen 
plus minus 90 personen aan de wandeling via de achterdeur. 
 
Het was één groot feest, prachtig weer en allemaal blije mensen. 
Na 3 kwartier onderweg, waarin wij halverwege een heerlijk drankje kregen, nadert de finish 
bij de voordeur. 
Daar werden wij ontvangen met muziek van het draaiorgel, het uitdelen van de medailles en 
een kop koffie en een ijsje. 
 
Organisatie en vrijwilligers hartelijk bedankt en deze loop is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Vriendelijke groet, 
Nel Bier  
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwick4WwuYzPAhUBvhQKHVcGC7oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F399342691934396301%2F&bvm=bv.132653024,d.ZGg&psig=AFQjCNG57qye6UISjvOwC5uVLKoXO4Wl0w&u
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ZAANDAM - KERMIS 2016 

  

De kermis op De Burcht in 
Zaandam heeft dit jaar 
voor het eerst een  
prikkelarm uur, speciaal 
voor kinderen en  
volwassenen die niet veel 
prikkels kunnen  
verdragen en toch van de 
kermis willen genieten. 
De gemeente Zaanstad, 
die het initiatief heeft  
genomen, doelt op  
mensen met een  
autistische of  
neurologische stoornis, 

mensen die last hebben van epilepsie en dementerende ouderen. De muziek is uit, de lampen 
zijn gedimd en er zijn geen lichtflitsen. 
 
 
,,Het is een pilot om te kijken of het wordt gewaardeerd’’, zegt Ruud de Kort van gemeente 
Zaanstad. Wethouder Leny Vissers kwam met het idee. Nieuw is het niet, op kermissen elders 
in het land werd het al eerder georganiseerd. ,,Vissers wilde kijken of het ook hier mogelijk 
was.’’ Ze ging in gesprek met de kermisexploitanten, die enthousiast reageerden. 
 
Dat het uur midden op de dag is gepland, onder schooltijd, is volgens De Kort geen punt. Er 
worden namelijk 150 mensen verwacht die door de gemeente zijn uitgenodigd. Zij mogen  
gratis van de attracties gebruik maken. Zoveel mensen als werd verwacht zijn er niet, maar de 
opkomst is aardig. Zo is er een groep van zorgcentrum Mennistenerf in Zaandam. 'Een  
prikkelarme kermis is helemaal niet vervelend voor de kermisexploitanten' 
 
Begeleidster Larissa van Galen, die een oude mevrouw in rolstoel langs het spookhuis duwt, is 
enthousiast over het initiatief. ,,Wij zijn hier met dementerende ouderen. Ze komen allemaal 
uit de Zaanstreek, dus zij hebben hier herinneringen liggen. Dat we hier zijn is alleen mogelijk 
doordat het nu prikkelarm is.’’  
 
Voor mevrouw Lyesen van Mennistenerf is de middag geslaagd. ,,Zo kom je even lekker buiten. 
Met al die muziek vind ik het veel te druk, ik ben al doof genoeg. Maar zo is het goed.’’ 

 

s.van.loosbroek-hollandmediacombinatie 
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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 worden, 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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Een middag met Ed Vermeulen.         (Koos v/d Woude) 

 
Er is vrijwel altijd muziek op zondagmiddag in de Arend Dik 
zaal van Mennistenerf. Ook de muziek van het Cocktail trio 
en de accordeons van het Zaanse Fortissimo klonken er. 
Maar zondag 21 augustus stond muzikant en entertainer 
Ed Vermeulen op het podium. 
 
De 75 jarige oldtimer, die in de jaren zeventig bij de Indo 
rock bands van The Rollers & Boy and his Rolling Kids 

speelde, treed nu al vele jaren op bij bruiloften, partijen en feesten. Ook de bewoners, van  
Mennistenerf, aanleunwoningen en buurtbewoners, verraste hij met zijn repertoire,  
waaronder gezellig meezingers, de klok van Arnemuiden, my Bonnie is over the ocean en 
dansmuziek.  
 
Even was er paniek toen er een luid gepiep 
klonk, waar de artiest part noch deel aan had, 
het alarm ging af. 
 
Om de goed gevulde zaal wakker te houden 
wisselde hij luistermuziek af met pittige  
klanken, maar ook met een humoristische 
kwinkslag. “Er mag gedanst en meegezongen 
worden”, sprak hij tot de aanwezigen, “en voor 
wie het geluid te hard vind, de doos met  
watjes staat naast het orgel”.  
Dat Ed Vermeulen niet alleen bedreven is op 
het orgel, liet hij zien toen hij al spelend met 
een accordeon door de zaal liep.  
 

 

 

Ook de 96 jarige Mw. v/d Woude, liet  
blijken dat ze muziek zeer waardeerde. 
Maar het dansje wel te vermoeiend voor 
haar was. 



 31 

 
 
 

 
    

JOURNAAL  OKTOBER  WEEK 39 

zondag 2 oktober 14.30 Vandaag treden voor u op het "gewoon Hazes koor" uit  
Zaandam. Een plezierige meezing-middag staat u te wachten. 
Voor informatie en prijzen zie het affiche. 

Week 40 

maandag 3 oktober 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

dinsdag 4 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

woensdag 5 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal.  

donderdag 6 oktober 09.15 De rek en strek club. (Voorheen Meer Bewegen voor Ouderen) in de 
Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

zaterdag 8 oktober 10.00 Rommelmarkt tot 13.00 uur 
zondag  9 oktober 14.30 Vanmiddag  is het podium voor "Concertina". Voor informatie 

en prijzen zie het affiche. 

    19.30 Kerkdienst: voorganger is ds. Willemien Roobol. 

Week 41 

maandag 10 oktober 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

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

    13.30 Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur 

dinsdag 11 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

woensdag 12 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

    14.30 Wii spelmiddag met computer. Op het grote scherm in de 
Arend Dik zaal kunt u, vanuit uw stoel, oa bowlen en tennis 
spelen. Meedoen hoeft niet, kijken is ook leuk en gezellig. 

    14.00-
16.00 

In de pantry kunt u zich wapenen tegen de winterkou. "Wiba 
truien" toont de collectie voor deze winter. Sla uw slag. 

    17.15-
18.30 

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

donderdag 13 oktober 09.15 De Rek en Strek Club in de Arend Dik zaal.  

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 14 oktober 10.15 Gespreksgroep levens- en geloofsvragen, huiskamer 4de etage. 

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

zondag 16 oktober 14.30       Vanmiddag weer een spetterend optreden van de"FBI Jazz 
Band". Voor informatie en prijzen zie het affiche.                     

Journaal is onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg het week journaal  op de informatieborden & kabelkrant 
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Week 42  

maandag 17 oktober 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

dinsdag 18 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

woensdag 19 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

    14.30 Kienen in de Arend Dik zaal. U komt toch ook! 

donderdag 20 oktober 09.15 De Rek en Strek Club in de Arend Dik zaal. 

    14.00 We gaan weer koersballen in de Arend Dik zaal. 

zaterdag 22 oktober 14.30 Samenzang oude en bekende geestelijke liederen worden 
gezongen. Kunt u nog zingen, zing dan mee. In de AD zaal 

zondag  23 oktober 14.30 We hebben ook nu weer een top attractie "Dagorkest  
Zaanstr/Waterl." treedt vandaag voor u op. Voor meer in-
formatie en prijzen zie de affiches.   

  
  19.30 Kerkdienst: Oecumenisch avondmaal. Voorganger pastor  

Jos van Steen. 

Week 43  

maandag 24 oktober 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30 Bibliotheek in 't Trefpunt tot 15.00 uur 

    14.30 De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, Arend Dik zaal. 

dinsdag 25 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

woensdag 26 oktober 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

    12.00 HERFSTDAG, vandaag wordt dat gevierd met een heerlijke 
maaltijd en een spetterend optreden van de Parelvissers, U 
ontvangt hiervoor een uitnodiging.  

donderdag 27 oktober 09.15 De Rek en Strek Club in de Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 28 oktober 10.15 Gespreksgroep levensvragen en geloofsvragen, huiskamer 
4de etage. 

    10.00-
11.00 

de Cliëntenraad heeft spreekuur in de Arend Dik zaal.  Heeft 
u suggesties over de zorg en/of dienstverlening , kom langs 
om er over te praten. 

    18.00 Culinaire Avond. De koks laten u genieten van een  
Italiaanse avond. Buon appetito! Voor meer informatie en 
prijzen zie de affiches. 

zaterdag 29 oktober 10.00 Fotoshoot voor bewoners en familie. 

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

LET OP:  vannacht gaat de klok weer 1 uur TERUG !!!!!! 

zondag 30 oktober 14.30 Vanmiddag treedt voor u op "Ed Vermeulen". Hij staat  
garant voor een middagje entertainment.  Daar moet u bij 
zijn. Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  
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Week 44 

maandag 31 oktober 14.30 Spelmiddag in de Arend Dikzaal 

NOVEMBER 

dinsdag 1 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

    14.30 Zingen met Wil en Dirk, in de Arend Dik Zaal.  

woensdag 2 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

donderdag          3 november 09.15 De Rek en Strek Club in de Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

zondag  6 november 14.30 Het podium in het Mennistenerf is vanmiddag voor "Da 
Capo". Zij treden niet voor het eerst op in het  
Mennistenerf. Dus een mooie muziek middag is verzekerd. 
Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  

Week 45 

maandag 7 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 AD zaal. 

dinsdag 8 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

    10.00-
12.00 

Firma Leegwater staat in de Pantry met lingerie. Heeft u 
nog iets nodig, er is vast wel iets voor u bij. 

woensdag 9 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

    17.15-
18.30 

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

donderdag 10 november 09.15 De Rek en Strek Club in de Arend Dik zaal. 

    14.00 GEEN  Koersballen vandaag. De PLAYBACKSHOW wordt 
opgevoerd in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 11 november 10.15 Gespreksgroep levensvragen en geloofsvragen, huiskamer 
4de etage. 

    10.00 St. Maarten in de Arend Dik zaal, daarna lopen de  
kinderen door het huis. St. Maarten snoep te koop in de  
pantry 

    16.00 Gezelligheid kent geen tijd, midden in de maandborrel. 
Kom dus naar de Pantry 

zondag              13 november   Spetterend optreden van het Ameezing koor. Voor meer 
informatie en prijzen zie de affiches. 

    19.30 Kerkdienst: Voorganger ds.  J. Roelofsen mmv Kerkkoor. 
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Week 46 

maandag        14 november 14.30 Spelmiddag Arend Dik zaal. 

dinsdag 15 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

woensdag 16 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

donderdag 17 november 09.15 De Rek en Strek Club, in de Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

zaterdag 19 november 14.30 Samenzang geestelijke liederen, in de AD zaal.  

zondag  20 november 14.30 De "Zaanse Bigband" verzorgt vanmiddag de muziek.  
Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  

Week 47 

maandag 21 november 14.30 Spelmiddag Arend Dik zaal 

    13.30  Bibliotheek in 't Trefpunt in 't Trefpunt tot 15.00 uur 

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

dinsdag 22 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

woensdag 23 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

    14.30-
16.00 

Sinterklaas kienen in de Arend Dik zaal. Komt allen en 
win iets uit de pieten kien zak. 

    19.30 Herdenking overleden bewoners 

donderdag 24 november 09.15 De Rek en Strek Club in de Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 25 november 10.15 Gespreksgroep levensvragen en geloofsvragen, 4e etage. 

  

  10.00-
11.00 

de Clientenraad heeft spreekuur in de Arend Dik zaal. 
Heeft u suggesties over de zorg en/of dienstverlening 
kom langs om er over te praten. 

    18.00 Culinaire Avond. November "Wild" maand. Als u niet van 
wild gerechten houdt is er een heerlijk alternatief. Voor 
meer informatie zie het informatiebord. 

zaterdag 26 november 19.30 Klaverjassen. U bent van harte welkom in de AD zaal. 

zondag  27 november 14.30 Vanmiddag treedt op het wel bekende  "O.O.M trio" in 
de AD zaal. Voor meer info en prijzen zie de affiches.   

    19.30 Kerkdienst: Voorganger is H. van Til 

Week 48 

maandag 28 november 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal 

dinsdag 29 november 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal  

woensdag 30 november 09.00 
14.30 

Handwerken, in de Arend Dik zaal  
Wii spelmiddag met computer. Op het grote scherm in 
de Arend Dik zaal kunt u, vanuit uw stoel, oa bowlen en 
tennis spelen. Meedoen hoeft niet, kijken is ook leuk en 
gezellig. 
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 VASTE ACTIVITEITEN 

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-
spreekuur 

10.00/12.00 Elke week dokterskamer  2e etage 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

Spelmiddag 14.30 Elke week Arend Dik zaal 

Bibliotheek 13.30/15.00 1x14 dagen in de 
oneven weken 

 't Trefpunt 

Gezellige Kunstclub 14.30 1x14 dagen in de 
oneven weken 

Arend Dik zaal 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dik zaal 

DINSDAG       

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

Handwerken 09.00 Elke week Arend Dik zaal 

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 Dik zaal 

WOENSDAG       

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

Handwerken 09.00 Elke week Arend Dik zaal 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

Vishandel Klein 13.30/15.30 Elke week Pantry 

Wisselende activiteiten 14.30 Elke week Arend Dik zaal 

Kienen 14.30 1x in de maand Arend Dik zaal 

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

17.15/18.30 Elke 2e woensdag 
v/d maand 

Arend Dik zaal /  
Ontmoeting 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dik zaal 
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KERKDIENSTEN IN HET MENNISTENERF 

Vanaf 1 juli 2016 zijn er twee kerkdiensten per maand in het Mennistenerf, namelijk op 
de tweede en de vierde zondag van de maand. Deze kerkdiensten worden afwisselend  
geleid door Doopsgezinde voorgangers en de geestelijk verzorger van het Mennistenerf,  
Willemien Roobol. Een enkele keer zal er nog een voorganger van andere kerkelijke  
achtergrond voorgaan.  

DONDERDAG       

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

De Rek en Strek Club 09.15 Elke week Arend Dik zaal 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

Koersballen 14.00 Elke week Arend Dik zaal 

Hoortoestelspecialist 
"Beter Horen" 

15.00/16.00 Elke 2e donderdag v.d. 
maand 

Dokterskamer 2e etage 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dik zaal 

VRIJDAG       

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

Arend Dik zaal 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Begane grond 

"Midden in de maand bor-
rel" in de Pantry 

16.00/17.30 In principe de 2e vrij-
dag v.d maand 

voor bewoners, personeel 
en vrijwilligers  

Culinaire Avond 18.00 Laatste vrijdag v.d. 
maand 

Arend Dik zaal 

ZATERDAG       

Samenzang 14.30 Elke 3e zaterdag v.d. 
maand 

Arend Dik zaal 

Klaverjassen 19.30 Elke laatste zaterdag 
v.d. maand 

Arend Dik zaal 

ZONDAG       

Muziekmiddag Cultuur op 
Zondag 

14.30 Elke week Arend Dik zaal 

Kerkdienst 19.30 Elke 2e en 4e zondag 
v.d. maand 

Arend Dik 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 en in het weekend en op 
feestdagen van 10.30 – 17.00 uur 

 
 
Apotheek servicepunt Mennistenerf  
Vanaf heden heeft Mediq Apotheek Bakker een vestiging in het 
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 iets kwijt bent. 
Ook kunt u, op afspraak uw kleding 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 of medebewoners, 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 Dik-zaal        €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 1 augustus 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 typ- en 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 

Dhr. T. Jansen De Wetstraat 32a 

Mevr. A. Romp H. Gerhardstraat 45 

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

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

  

Cliëntenraad Algemeen van Mennistenerf en 

Wijkcentrum Dirk Prins  

Dhr. R. Buijvoets, vice-voorzitter Voormalig medewerker Dienst Wijken Zaanstad 

Dhr. H. Nool Voormalig fysiotherapeut 

Mevr. M. de Bruin Fam. lid bewoonster aanleunwoningen 

Dhr. P. Blank Fam. lid bewoner inleunwoning 

  

Ondernemingsraad  

Dhr. M. Ternede Voorzitter 

Mevr. T. Bieman Secretaris 

Mevr. D. Duivis OR Lid 

Mevr. F. Kluft OR Lid 

Mevr. S.K. Molenaar OR Lid 

Mevr. Y. Schilp OR Lid 

Mevr. S. Tijssen OR Lid 

Mevr. J. Wezel OR Lid 

  

Erfnieuws Colofon  

Eindredactie Robert v.d. Veer 

Grafisch vormgeving Sylvia Kristina Molenaar 

Tekst vormgeving Ruud Meijns - Maartje Goverde 

Internet www.mennistenerf.nl  

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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