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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 

Manager Zorg Corien Bosveld 

Management team:  

Teamleider Facilitaire zaken Arnold Blom 

Teamleider Zorg Intramuraal Martha Masker 

Teamleider Zorg Intramuraal Ellen Meijns 

Teamleider Zorg Intramuraal + PG  Dineke de Vries 

Coördinator Restaurant  Gertjan Helsdingen 

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 

Lid Dhr. K. de Vos 

P & O Mevr. M. van der Aar 

  

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 februari/maart 2018 

Bladzijde  

3 Inhoud  

4 & 5 Voorwoord directie, Anne-Els Rensenbrink 

6 t/m 8 Geestelijk verzorger ds. Willemien Roobol 

9 Data voor de agenda 

10 Mag het een ietsje meer zijn 

11&12 Bewoners vakantie 2018 

13 Uit bureau/Bibliotheek 

14 Carnaval/Winterdag/Beeldfiets 

15 Herinnering 

16&17 Brasserie 

18 Paasbrunch 

19 Zaanse Historie 

20 Februari staking 

21 Vrienden  van Mennistenerf 

22 Puzzel 

23 Ingezonden brieven 

24 Kapitein Rob 

25 Gre Sikkes 

26 Nieuwe bewoners en overledenen 

27 Kleidoiffie 

28 Verjaardagen 

29 Zorgmobiel/rolstoelbus/scootmobiel (reserveren) 

30 Vier het leven 

31 t/m 34 Journaal 

35 en 36 Vaste aktiviteiten 

37 Openingstijden 

38 Faciliteiten/catering 

  

 Achterzijde voor- en achterblad Organisatie Info 

  

 Copy voor het Erfnieuws van april & mei 2018 

 a.u.b. inleveren voor 28 februari . 

 per mail inzenden naar: erfnieuws@mennistenerf.nl of afgeven bij de  

 receptie voor het postvak van het Erfnieuws 

  

 Het volgende Erfnieuws verschijnt op 30 maart 2018. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirtcTMidrYAhUN2aQKHbu2DTUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fcliparts%2Fvoorjaarsbloemen%3Fpage%3D2&psig=AOvVaw1AeRrkZlXJNURpb8J7hkeO&ust=151610922251538
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Beste mensen,            
 
Met het schrijven van dit eerste voorwoord van weer een nieuw jaar denk ik nog even  
terug aan 2017. Het was het jaar dat vrijwel geheel in het teken stond van de grote  
verbouwing. Weet u het nog? Er was een moment dat de bouwmannen met speciale 
heftrucks door de hal en het restaurant reden om één en ander af te breken. Kruiwagens 
en uiteindelijk hele containers met bouwpuin werden er afgevoerd. En wat een herrie was 
het op enig moment! We weten dat er dagen zijn geweest waarop u gedacht heeft  
wanneer houdt het op? Gelukkig konden we tijdens de bouwvak midden in de zomer 
vaststellen dat de ergste herrie en de grote puinhoop achter ons lagen; het werd voor vier 
weken helemaal stil in huis. Het was zelfs even wennen zo zonder al die stoere mannen in 
ons pand. Vanaf september ging het snel: de hal, de receptie, het restaurant, de brasserie 
en de kapsalon overal werden de laatste spijkers ingeslagen en de laatste schroeven  
ingedraaid. Her en der werd er nog geschilderd en nu is het toch echt bijna helemaal klaar. 
Heeft u de mooie Monet gezien in het restaurant? Wat een blikvanger is dat geworden.  
 
 
We gaan ook nog een Verkadelaantje openen; in de gang naar de 
binnentuin worden binnenkort grote foto’s op canvas van  
Verkade opgehangen zodat u nog even kunt wegdromen en  
terugdenken aan de goede oude tijd.  
 
 
Ook blik ik nog even terug op onze feestmaand december. Zoals ik beluisterde heeft  
iedereen volop genoten van de Sinterklaasviering, de gezellige kerstdagen in ons mooi 
versierde huis, de drukbezochte Kerst Gala avond, ook dit jaar geweldig verzorgd door 
onze eigen keuken en geserveerd door vele vrijwilligers. En ook het Kerstdiner is een mooie 
herinnering voor de bewoners van het huis en de aanleunwoningen.  
Ook de oudejaarsavondviering was een heel gezellige avond. In Zaandam zelf bleef het nog 
lang onrustig door het vele vuurwerk dat werd afgestoken.  
 
Als ik het boek voor 2018 opensla zie ik gelukkig weer veel oude bekenden.  
Han Nool: onze sportieve vrijwilliger die elke donderdagochtend de Rek en Strek Club leidt 
met veel enthousiasme.  
 
De dames van de handwerkclub: Elke dinsdag zijn zij van 9.00 uur tot 11.30 uur druk in de 
weer met wol en katoen. 
 
Cor Treffers: Onze tekendocent die op maandag eens in de veertien dagen vanaf 14.30 uur 
de schilders club begeleidt.  
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidhNKThs3YAhVRhqQKHdV0AXkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dutchtaste.com%2Fverkade-chocolate-milk-p-319.html%3Flanguage%3Dnl&psig=AOvVaw2xEc9UFP4DnU280wpcZzWo&ust=1515661741985342
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Maar 2018 zal ook in het teken 
staan van verandering. We gaan 
de binnentuin helemaal voor u 
opknappen. Wanneer u dit leest 
heeft u waarschijnlijk de eerste 
tuinmannen al aan het werk  
gezien. De tuin zoals u die nu 
kent gaat letterlijk op de schop. 
Er zullen nieuwe paden  
aangelegd worden zodat de  
collega’s die met de maaltijd 
lopen, veilig, snel én zonder 
problemen de maaltijd bij u 
thuis kunnen brengen. We gaan proberen oude  
Zaanse tijden terug te brengen in de tuin door het Zaans groen te gebruiken, het plaatsen 
van een boetje en nieuwe beplanting. Als alles volgens plan verloopt kunnen we medio 
maart genieten van de nieuwe binnentuin.  
 
Ook komt er een verandering in de organisatie. Zoals enkelen van u wellicht weten, zal ik 
gaan genieten van mijn pensioen. Dat betekent dat er achter de schermen al enige tijd hard 
gewerkt wordt om de overgang naar een nieuwe bestuurder zo soepel mogelijk te laten 
plaatsvinden. We gaan er vanuit dat er voor u binnen Mennistenerf niets zal veranderen.  
Zodra er meer duidelijk is omtrent mijn opvolging en mijn laatste werkdag dan zullen we 
dat uiteraard aan u allen kenbaar maken.  
 
Binnenkort gaat onze fysiotherapeute haar nieuwe ruimte in gebruiken nemen en komt ook 
de apotheek weer terug in ons pand. De apotheek heeft een nieuwe plek gekregen in de 
centrale hal, u vindt ze achter de brasserie/schuin tegenover het nieuwe winkeltje.  
 
Heeft u al een gezellig een kopje koffie gedronken in onze nieuwe brasserie? Brasserie ’t 

Pleintje is van maandag tot en met vrijdag geopend van 
12.00 uur tot 16.30 uur. U kunt er naast koffie en thee ook 
een heerlijke supergezonde smoothie drinken of een  
lekker broodje eten, maar ook een lekkere snack is  
mogelijk. Verderop in dit Erfnieuws leest u wat u nog meer 
kunt eten en drinken bij ’t Pleintje. (zie bladzijde 15 en 16) 
Ik wens u veel leesplezier in alweer een nieuw  
Erfnieuws! 
 

Met vriendelijke groet, 
Anne-Els Rensenbrink 
Directeur-bestuurder 
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In alle dingen zit een barst, daar kan het licht doorheen…                      Geestelijke verzorger 

 
De bovenstaande dichtregel komt uit een lied van de bekende zanger Leonard Cohen. Hij 
dichtte in zijn eigen taal, in het Engels: ‘’There is a   crack   in everything, that’s  how  the  
light gets in’’. Vertaald in het Nederlands  is dat dus: ‘’In alle dingen zit een barst, daar kan 
het licht doorheen’’. 
 
Ik denk, dat alle mensen  wel ervaringen kennen uit hun eigen leven, die je als een barst 
zou kunnen beschrijven. Zeker als we ouder worden, weten we, dat het leven nu eenmaal 
niet volmaakt is, dat het leven niet altijd gladjes verloopt. Het leven is niet alleen  
rozengeur en maneschijn, maar vaak ‘’weerbarstig’’. Wij, oudere mensen hebben te 
maken met verdriet, pijn, handicaps, rouw, ongemakken, afhankelijkheid. En ook als we 
naar de wijde wereld om ons  heen kijken, zien we veel dingen, die hard zijn en die ons 
zorgen  baren.   
 
Door gelovige mensen wordt  ieder jaar stilgestaan bij die weerbarstige, moeilijke kant 
van ons mensenleven in de tijd voor Pasen.  De veertigdagentijd of de lijdenstijd wordt 
die tijd wel genoemd. In de weken voor Pasen wordt er nagedacht over de hardheid, 
waarmee mensen elkaar soms vreselijke dingen aandoen, zoals dat ook met Jezus   
gebeurde. 
Ook Jezus’  leven was  niet bepaald rozengeur en maneschijn, terwijl hijzelf wel altijd 
sprak en handelde uit liefde. Zijn leven heeft laten zien, hoeveel hardheid er bestaat op 
aarde en onder de mensen. Zijn leven heeft laten zien, dat 
tegenslagen erbij horen op aarde. Voor wie het moeilijk 
hebben, kan het een troost zijn, dat Jezus  ook heeft  
geleden. Hij heeft met ons  mensen meegeleden tot in de  
diepste diepten, terwijl hijzelf vasthield aan de liefde. Die 
liefde van Jezus  kwam dwars  door alle menselijke  
hardheid heen als  licht door een barst in een betonnen 
muur. ‘’In alle dingen zit een barst, daar kan het licht  
doorheen’’. 
 
Jezus  was een Jood net als de dichter Leonard Cohen.  
Vanuit hun Joodse achtergrond wisten zij van ballingschap, heimwee, tegenspoed en 
 geweld. Maar zij  wisten ook  van de belofte, dat mensen dwars  door alles heen  
vastgehouden en gedragen worden.  
Misschien hebben sommigen van U ook de ervaring, dat juist in een hele moeilijke tijd, 
plotseling een lichtpuntje opdoemt in de vorm van hartelijkheid of medemenselijkheid 
van een medemens, een medebewoner, een familielid, een verpleegkundige, een  
vrijwilliger.   
‘ 
’In alle dingen zit een barst, daar kan het licht doorheen’’.  
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj48-7wjs3YAhWJoKQKHdwdAdkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tweetingwithgod.com%2Fnl%2Fcontent%2F239-wat-de-%25E2%2580%2598anglicaanse-kerk%25E2%2580%2599&psig=AOvVaw3qUs
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                     Geestelijk verzorger 

 

 

Nu is  het  bijzondere  van  het  gedicht  van  Leonard Cohen, dat het niet alleen over een 

thema  uit de lijdenstijd  gaat. Het begint met  vooruitzien naar Pasen, althans  we  horen  

paasthema’s  klinken  in  de eerste strofe:  

               
De vogels, ze zongen 

in de morgenstond. 

Begin opnieuw, 

hoorde ik ze zeggen.   

Blijf niet hangen bij 

wat is voorbijgegaan 

of nog komen moet. 

 

Dit jaar valt Pasen op 1 april, dan hopen we inderdaad de vogels te horen zingen. Dan is er 

ook het verhaal  van het harde stenen graf, waar niet alleen een barst inkomt, maar wat 

helemaal opengaat.  

Maar voor het zover is, wil ik hier nog even het slot van het gedicht  opschrijven: 

 

……maar ieder hart, ieder hart 

dat liefheeft komt…… 

als een vluchteling. 

 

Een liefhebbend hart, dat hebben wij, mensen nodig hier op aarde te midden van alles wat 

niet goed gaat, een liefhebbend hart tegen alle hardheid in.  

Een liefhebbend hart voor de mensen om ons heen en voor 

de schepping, een liefhebbend hart, dat ons  de ogen opent 

voor de nood van de ander.  

Een liefhebbend hart maakt mensen zacht en werpt een 

nieuw licht  op tegenslag: 

  

‘’In alle dingen zit een barst, daar kan het licht doorheen’’  

        

Willemien Roobol 

                                  Geestelijk verzorger 

 

 
        
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4vayxkM3YAhXMGuwKHdMhB7cQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tuinadvies.nl%2Fartikels%2Fvogelgeluiden_en_zangvogels&psig=AOvVaw2Z32r9bXFFJqYwrvlgpTfK&ust=151566438909502
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flagriffeblog.files.wordpress.com%2F2014%2F12%2F5866494.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftoverheks.com%2Ftag%2Fziekenhuisbezoek%2F&docid=Ailpslhj-pjIYM&tbnid=3yfRqKwvIPGDUM%3A&vet=10ahUKEwiT1q_gkM3YAhWJ16QKHZqL
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GEESTELIJKE ZORG 

 
AVONDRESTAURANT ‘’DE BUREN’’  
 
Op woensdag 21 februari om 17.15 uur en op woensdag  14 maart  om 17.15 uur komen 
we samen in de Arend Dikzaal voor de ontmoeting van de ‘’Buren van de aanleunwoningen 
en de Wetstraat’’  in het avondrestaurant .   
Na het eten in de Arend Dikzaal  gaan we  in de Ontmoeting luisteren naar verhalen en  
gedichten, die U zelf mag meenemen. Ondertussen drinken we  een kopje koffie of thee.  
U krijgt een persoonlijke uitnodiging, U kunt zich daarmee opgeven bij de receptie. 
 
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 2 februari en op vrijdag 16 februari  komen we om 10.15 uur bij elkaar als  
Gespreksgroep in de Huiskamer op gang  3.  
Op vrijdag 2 maart , op vrijdag 16 maart en op vrijdag 30 maart  komen we om 10.15 uur bij 
elkaar als Gespreksgroep in de Huiskamer op gang 3.  
U kunt opgehaald worden door Willemien Roobol.  
 
HERDENKINGSBIJEENKOMST  
 
Op woensdag 21 maart om 19.30 uur  is er een Herdenking  
bijeenkomst in de Arend Dikzaal. Tijdens deze bijeenkomst willen we  
bewoners, vrijwilligers  en medewerkers   herdenken, die zijn overleden.  
We luisteren naar gedichten, muziek, woorden en terwijl de namen  
worden genoemd, wordt een witte roos geplaatst voor iedere overledene. 
Iedereen is van harte welkom om deze plechtigheid mee te maken.   
 

 PAASBRUNCH 

Op zaterdag 31 maart is er een Paasbrunch om 12.00 uur in de Arend Dik zaal. 

Iedereen krijgt een uitnodiging, zowel de bewoners van Mennistenerf,  

de in- en aanleunbewoners en bewoners van de Wetstraat. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-rOzCls3YAhURoqQKHdFZBTwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.massagenoord.nl%2Fshiatsu%2F&psig=AOvVaw04T7wyt8z3NoG-r7ykODB6&ust=1515666077242969
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Ingezonden door Koos v.d. Woude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee slakken waren al sinds jaren 

op weg van Groningen naar Haren. 

Tot slot kwam geheel ontdaan 

de snelste bij het eindpunt aan. 

Hij zuchtte diep en sprak bewogen: 

“Mijn broer is uit de bocht gevlogen”. 

=================================================================================== 

 

BELANGRIJKE DATA VOOR IN UW AGENDA 
 
11 t/m 13 februari Carnaval 
5 februari OPENING Apotheek alle werkdagen geopend van 11.00 tot 13.30 uur. 
14 februari  Valentijnsdag 
19 februari Opening bibliotheek  (onder voorbehoud) 
20 maart Begin van de Lente 
21 maart Herdenking overledenen 
In de nacht van 24 op 25 maart gaat de zomertijd in. 
31 maart Paasbrunch (U krijgt een uitnodiging) 
 
30 maart Goede vrijdag 
1 en 2 april Pasen 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK1oWtnc3YAhUO2qQKHSK1AdQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.am-pm.nl%2Fklok-verzetten-wintertijd-zomertijd%2F&psig=AOvVaw0XHPK3f5A9v6y9cVlMXw_o&ust=1515667949009750
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    (Tekst Koos v/d Woude) 
 
 
 

Mag het ietsje meer zijn. 
 
 

 
Een gebezigde uitdrukking. Die woorden 
hoorde je vroeger nog bij een kruidenier. 
Dat is wel heel lang geleden. Wanneer je 
binnenstapte klonk meestal het schelle  
geklingel van de winkelbel. Uit de schappen 
met waren steeg een kostelijke geur  
omhoog. Waarbij vreemd genoeg de geur 
van petroleum een niet onbelangrijke rol  
speelde. De inventaris bestond uit; houten 
bakken met producten; erwten, bonen en 
meel. Een rij zakjes aan het plafond. 
Potten, blikken en bussen op de plank, die 
allerlei lekkers bevatte. Alles werd nog met 
de hand afgewogen en verpakt. Soms werd 
de hand gelicht met maten en gewichten. 

Met de hand afstrijken, De koffiebussen met bonen stonden vaak op de grond. De gebrande 
bonen werden op verzoek, met de hand gemalen. De voorraden waren losse artikelen. Ze 
werden in de winkel opgeslagen. Gort werd per baal gekocht, suiker per zak. Olie en stroop 
kwamen per fust, bier per anker of ton. Tabak in een mandje. Honing en zeep per ton maar 
azijn per stoop.  
 
Als je even geen geld had werd je schuld in een boekje opgeschreven en bijgehouden.  
Of je kreeg een kerfje in een houten lat; de kerfstok. 
 
Een kerfstok is oorspronkelijk een stokje waar men met een scherp voorwerp, zoals een mes 

of een steen, sneetjes in maakte om te kunnen tellen; die handeling was 
vergelijkbaar met het hedendaagse turven. Er waren soms heel fraaie  
exemplaren bij. Zowel de kruidenier als de klant had er een. Als er werd  
betaald, werden de stokken naast elkaar gelegen en vergeleken. Sommigen 

hadden heel wat op hun kerfstok. Degene die het object in bewaring neemt bewaart zijn 
helft van de kerfstok, en alleen degene die de andere helft heeft kan het object weer in 
ontvangst nemen. 
Alleen als de kerven van de twee helftenexact passen, is de kerfstok echt.  
 
De kerfstok bestaat thans nog in het gezegde; Iets op je kerfstok hebben. 
Dat betekent: een aantal slechte dingen gedaan hebben. Dit is afgeleid van 
het gebruik in de herberg: wie veel op zijn kerfstok had, moest eerst de 
rekening betalen. 
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Bewonersvakantie  

van 23 tot 28 april 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar gaan we het compleet anders aanpakken… Geen 5, maar 6 dagen! 
Omdat de vorige locatie in Ermelo volgeboekt was voor onze periode heeft het  
vakantieteam zijn uiterste best gedaan om toch ergens een mooi hotel te vinden,  
Nou dat is volledig gelukt! 
 

Een 5 ***** sterren hotel met alle luxe en gemakken die je maar kan bedenken. 

 

Een verblijf in Het Bosgoed staat garant voor een verblijf in een volledig aangepaste en 
drempelvrije accommodatie. Allerlei zorgvoorzieningen zijn binnen handbereik, waarbij 
tegelijk een eigentijdse en sfeervolle uitstraling is gecreëerd. Dankzij de ligging midden 
op de bosrijke Veluwe is een heerlijke vakantie gegarandeerd, ongeacht het jaargetijde. 
Vier uw zorgvakantie in het bosrijke Lunteren. 

  

Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, een volledig aangepaste groepsaccommodatie 
gelegen in de bossen van Lunteren (Gelderland), biedt een warme sfeer, hoogwaardig 
comfort en volop activiteiten. Een mooie locatie voor bijv. seniorenvakanties of vakanties 
voor mindervaliden. Na ieder uitje zorgen onze koks voor een feestelijk gedekte tafel.  
Het Bosgoed: alle goeds onder één dak! 
 
Groepshotel Het Bosgoed beschikt over een prachtige, zeer ruime privé  
wellnessbadkamer. Bedoeld om u in Het Bosgoed optimaal te laten genieten van uw  
verblijf. Deze badkamer is helemaal ingericht op comfort en warmte. 
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U vindt er een infraroodsauna, 2 whirlpools en een comfortabele regendouche. Om het af te 
maken: terwijl u geniet van de weldadige warmte, staat er een zacht muziekje aan of kijkt u 
naar uw favoriete televisieprogramma. Uiteraard heeft de badkamer een eigen 
omkleedruimte en is dankzij de tillift ook door mindervaliden te gebruiken. Heerlijk 
ontspannen in het warme water, met een muziekje op de achtergrond of al TV-kijkend vanuit 
het bad. U bent er echt even uit! 
 
Zoals u van ons gewend bent hebben wij een compleet programma voor u, de details houden 
wij nog even geheim. 
 
Er is plaats voor 30 personen. Na sluiting van de inschrijving wordt er bepaald wie mee 
kunnen op deze vakantie. 
 
Deze vakantieweek, geheel verzorgd inclusief vervoer met luxe touringcar, kunnen wij u 
aanbieden voor:   

€ 595,00 per persoon op basis van volpension. 

Uiteindelijke toestemming om mee te gaan wordt gegeven door de directie in samenspraak 
met de verzorging van de organisatie, dit i.v.m. de totale zorgzwaarte van de 
vakantiegangers. Daarnaast is het aantal personen, dat zich opgeeft van belang voor de 
doorgang voor deze vakantieweek. 

Begin februari krijgt u allen een uitnodiging hiervoor. 
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UITBUREAU  MENNISTENERF 
Sinds 1 april 2017 is het Uitbureau actief. We blikken terug en kijken vooruit een heel nieuw  
programma.  
 
Uitbureau 
In december hebben wij de laatste busreis  gehad die erg geslaagd was.  Vanuit Mennistenerf 
zijn we naar restaurant “de Vriendschap” gereden alwaar we een heerlijk kerstdiner hebben 
gekregen met muzikale begeleiding van de huisorganist. Na het diner hebben we nog twee 
ronde bingo gespeeld met mooie prijzen. Het was een geweldige dag. 
 
Op woensdag 28 maart gaan we weer van start met een deksels dagje. 
De reis gaat naar Terwolde waar we een driegangendiner krijgen.  Dit gebeurd echter niet  
op de manier zoals we gewend zijn… verrassing!  In de ochtend zal er nog een activiteit zijn.  
Dat is nog niet bekend. We zullen u op de hoogt houden met affiches die we ophangen op  
de gebruikelijke plaatsen. 
 
25 april zullen we een bezoek brengen aan het Oude Ambachten en Speelgoed Museum. 
Dit museum is één van de weinige musea, waar je als volwassene ook met de handen mag 
kijken. Laat je meenemen langs ruim 160 ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte 
werkplaatsen van vroeger. Kijk je ogen uit bij al het antieke, oude speelgoed en kom even 
snuffelen in de winkel van Sinkel. Houdt u de affiches in de gaten. Elke donderdagmiddag  
tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u informatie krijgen over de busreizen en kaartjes kopen bij 
Erika. Zij is dan aanwezig in de hal van Mennistenerf. 
 
Vrijdag 23 maart zal er ook weer een uitje zijn voor bewoners in huis. We maken dan een 
rondrit langs het Noordzeekanaal. Waar we verder heen gaan is nog een verrassing.  
Natuurlijk zullen we ook ergens stoppen voor een kopje koffie met wat lekkers. U kunt zich 
hiervoor inschrijven bij de receptie. De kosten zijn €6,00 
 
 
 
 
 
 
Opening nieuwe Bibliotheek 
In het vorig Erfnieuws hebben we u verteld over de verhuizing van de bibliotheek.  
Helaas heeft dit nog niet plaats kunnen vinden. De boekenkast die 
gemaakt wordt was nog niet klaar. Inmiddels weten we dat het 
binnenkort geleverd wordt. Daarna zullen alle boeken moeten 
verhuizen naar de nieuwe kast. 
De opening zal nu zijn op maandag 19 februari. Komt u dan gerust 
even kijken. De koffie met wat lekkers staat dan klaar 
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                Belinda 

Carnaval 
Dit jaar zullen we Carnaval gaan vieren op vrijdag 9 februari. 
Zet uw feestneus maar op want het beloofd een gezellige 
boel te worden. Muzikale begeleiding zal verzorgd worden 
door Hans Vesterink. 
 
 
 

Winterdag 
Op woensdag 14 februari zullen we de winterdag vieren. Dit 
doen we met een heerlijke maaltijd en een muzikaal optreden. u 
krijgt hier nog een uitnodiging voor. Als u dan het bijgeleverde 
antwoordstrookje invult en bij de receptie inlevert dan weten wij 
op hoeveel personen wij kunnen rekenen.  

 
 
 
Beeldfiets  
 
Het is ons allemaal wel bekend dat bewegen goed is voor lichaam en geest. Wanneer we 
op leeftijd raken kan dit moeilijker worden. Vooral de fiets moeten we dan vaak  
noodgedwongen laten staan. Om toch een rondje 
te kunnen fietsen hebben we nu een beeldfiets in 
huis. Fietslabyrint heeft deze fiets ontwikkeld 
waardoor u binnen in de veilige omgeving van het 
zorgcentrum kunt fietsen, 
kijkend naar een beeldscherm waarop de  
route die  u fietst te zien is. Dit zijn video’s van  
bijvoorbeeld Zaandam, Amsterdam, Utrecht 
enz. U kunt zelf de route bepalen onderweg en 
blijft op een mooie manier betrokken bij met dat 
wat zich buiten afspeelt. Ondertussen traint u al fietsend uw spierkracht en  
conditie en komen er vaak gesprekken op gang over gebeurtenissen uit het verleden die 
linken aan de beelden. Gelukkig hebben we een paar schenkingen gekregen om deze 
fiets te kunnen financieren. Wij bedanken Vrienden van Mennistenerf en Zaandelta voor 
hun schenkingen! Lijkt het u leuk om te fietsen met de beeldfiets? Geef u dan op bij de 
receptie zodat wij een afspraak met u kunnen  
maken.. 

 
Op dinsdag 6 februari zal de beeldfiets de hele dag in de Arend Dik zaal staan. Er zal dan 
iemand bij aanwezig zijn die u kan helpen de fiets  uit te proberen. Komt u ook kijken? 
Natuurlijk staat de koffie met wat lekkers  klaar. 
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              Door Ruud Meijns 
   

Herinnering 

 
 
Van deze foto, bij mijn moeder achter op de fiets herinner ik me 
niets meer. Ik weet nog wel dat ik achter op de fiets naar het 
zwemmen werd gebracht. Ze stond dan bij de school te wachten 
en bracht me naar het sportfondsenbad waar ik dan aan de  
hengel leerde zwemmen. 
 
 
 
 
 

 
Zo kreeg ik laatst een foto van een vriend waarop ik een jaar of 16 ben, maar ook van die  
foto herinner ik me niets. Het zijn toch gekke dingen die herinneringen.  
 
Zo was ik laatst op bezoek bij een meneer, hij is 87 jaar, die ik nog nooit had gezien, maar 
hij herkende me onmiddellijk, ‘Jij woonde in de Czaar Peterstraat’, zei hij direct. Ik stond 
stom verbaasd want het was al dertig jaar terug dat ik daar had gewoond, maar hij wist 
precies in welk huis ik toen woonde. 
 
Heeft u dat nou ook dat u van die ene foto nog precies weet waar u was en met wie en 
van een andere foto weet u niets meer.  
Als u uw herinneringen eens wilt ophalen laat het ons dan weten, komen we graag bij u 
langs om samen met u hier over te praten.  
 
Indien u dit met ons bespreken wil meld u dan aan bij de redactie van het erfnieuws, 
te bereiken via de receptie van Mennistenerf, ter attentie van Maartje of Ineke, 
of via E-mail erfnieuws@mennistenerf.nl 
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PAASBRUNCH OP ZATERDAG 31 MAART  
OM  12. 00 UUR  IN DE AREND DIKZAAL                      
 
 
Voor alle bewoners van Mennistenerf, aan-en inleun woningen en Wetstraat. 
 

  

 

Een heerlijke brunch met muziek, het paasverhaal en mooie gedichten.      
 

                                  

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
U ONTVANGT HIER EEN PERSOONLIJKE UITNODIGING VOOR . 
 
 

                                                                                                             

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB4qTrv6jSAhWBSRoKHXfPCKsQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/pasen&psig=AFQjCNEpWk64WqOyf57Yjy89fWzauVQR5Q&ust=1488017542628464
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjH_ISPw6jSAhWCtRoKHT1jA6sQjRwIBw&url=http://www.rotterdam-nesselande.nl/nieuws/zuidplas/rotterdam/nesselande/wonen/rotterdam/nieuws/nesselande/pasen/&psig=AFQjCNEpWk64WqOyf57Yjy89fWzau
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    Door Ruud Meijns                                                                                                

      

Weet u nog - Het Dampad ? 

Het Dampad liep van de Zilverpadsteeg naar het 
Rustenburg.  
In de Damstraat, foto links, was deze steeg de  
ingang naar het Dampad. Je kwam dan op de 
Zilverpadsteeg. 
 
  
 

 

 

Foto rechts is het begin van het  
Dampad, gezien vanaf de  
Zilverpadsteeg. 
 
 

  

 

 

 

Op de foto links ziet u in de verte het begin van het pad en 
zo liep je tussen de huisjes door richting Rustenburg.  
Er stonden mooie huizen, van hout en van steen, maar ook 
echte krotten. 
   
 
 
 
 
 

 
 
Maar op de helft van het pad werd het  
onderbroken door de Czarinastraat. Je stak 
de straat over en liep zo verder naar het  
einde op het Rustenburg. Het is allemaal 
verleden tijd want op de plaats staan nu de 
nieuwe winkels van de Gedempte Gracht. 

STUKJE ZAANSE HISTORIE  



 20 

 

 

 De Februaristaking van 1941                                                     Ruud Meijns 
 
Deze staking op 25 en26 februari 1941 was begonnen als protest tegen de eerste razzia’s in 
Amsterdam waarbij honderden Joodse mannen werden opgepakt. Maar er was meer want  
eerder moesten alle ambtenaren een ‘arierverklaring’ tekenen. Later kwamen er bordjes 
met ‘Voor Joden verboden’. Er waren de provocaties van de W.A. en de N.S.B. zoals een 
aanval van W.A.-mannen op de Waakzaamheid in Koog a/d Zaan.  
 
Wim Nieuwenhuijse vertelde hierover : 
“De Duitsers hadden al maatregelen getroffen die iedereen trof in zijn vrijheid beknotte. 
Door de razzia’s tegen de Joden en ook de provocaties van de N.S.B. die dachten dat hun  
koninkrijk was gekomen. Daardoor ontstond langzaam maar zeker een brandend vuur door 
het onrecht dat de Joden werd aangedaan.” (uit: de documentaire ‘Monumenten Spreken’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Unieke foto van de Februaristaking  

Vanuit de hele Zaanstreek komen mensen naar Zaandam. En het zijn niet alleen arbeiders 
uit de fabrieken, maar ook overheidspersoneel, scholieren, winkelpersoneel sluiten zich 
aan.  
Ruim 16 duizend Zaankanters deden mee aan de staking en verzamelden zich op de Dam 
in Zaandam. De demonstratie had de toestemming van burgemeester in ’t Veld. 
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Stichting Vrienden van Mennistenerf 

 

De stichting Vrienden van Menistenerf  wil allerlei extra’s doen voor de cliënten 
van Mennistenerf. Het gaat hierbij om zaken dien nodig, nuttig of aangenaam zijn.  
Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties, subsidies, sponsorgelden, erfstelling,  
legaten, schenkingen, giften en inkomsten uit eigen activiteiten. 
 
Helpt u mee? 
U kunt 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 giften (ANBI-verklaring). 
 
Als u een periodieke schenking overweegt van minimaal vijf jaar achter elkaar en dit  
vastlegt in een notariële acte, 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 
NL43 ABNA  0936899506 
t.n.v. Stichten Vrienden van Mennistenerf 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mede dankzij de vrienden van Mennistenerf en Zaandelta zijn wij in het bezit van een beeldfiets. 
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De oplossing van de puzzel dec./jan. Was RUSTPUNT de gelukkige winnaar is Mw. C. Horn 
Als “notaris” fungeerde dit keer  Ineke (receptie)   
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 28 februari 2018 inleveren bij receptie Mennistenerf.  

  

 

Naam:……………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………. 

 

 

 

Uitslag puzzel van  februari/maart 2018 

                                            

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx0tXtq83YAhVCCuwKHRKzDTkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2F40371155-Bijverdienen-ondernemen-aandeel-in-elkaar.html&psig=AOvVaw1yttpGXYlr_Vh7BdbNWZqj&ust=15156
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Ingezonden brieven 
 
Lieve  Carin, Carissa, Corrie, Eef, Hein, Inge, Jessica, Linda en Sandra. 
 
De bewonerscommissie in/aanleunwoningen en de bewoners van het huis feliciteren  
jullie, alsnog, heel hartelijk met behalen van jullie 12 ½ jarig  jubileum. 
12½ jaar in dienst Mennistenerf is een teken dat jullie met plezier je werk doen. 
De bewoners waarderen jullie zeer en hopen voor jullie nog vele gezonde jaren in de 
toekomst. Dus op naar de 25 jaar. 
Nel Bier 
 

Jubilarissen  
Op 30 november 2017 waren wij 12 ½ jarige jubilarissen. Hiervoor kregen wij een  
fantastische playback show gepresenteerd. Wat hebben wij alle 9 ontzettend genoten van 
alle aandacht, mooie woorden en presentjes die wij mochten ontvangen.  Wij willen  
iedereen die deze dag mogelijk hebben gemaakt ontzettend bedanken voor een  
onvergetelijke dag.  
Inge Lakeman 
 
========================================================================= 
 
17 december 2017 
Tijdens de kerkdienst onder leiding van dominee Willemien Roobol  is het kerstspel  
gespeeld, geschreven door Jolan Banai, regie Cor Treffers, piano Gerard Verwer. 
Spelers: Nel Bier, Elsje Verwer, Francien Kahlman en Lida Duindam. 
Het is een hele mooie avond geworden vol emoties. 
Wij allen zijn Jolan heel dankbaar voor zo’n mooi spel. 
Nel Bier 
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Kaptein Rob                                                                                 Door Koos v.d. Woude 

 

Op 11 december 1945 voer er 
een schip het zeegat uit met aan 
het roer een stoere zeeman,  
vergezeld door zijn hond Skip. 
Het was het zeilschip de Vrijheid 
van Kapitein Rob. Een schepping 

van Peter Kuhn. Er zullen ook wel meisjes zijn die de 
avonturen van Kapitein Rob leuk vonden. Maar het 
waren toch wel jongens, die in de jaren vijftig deze 
boekjes van de kapitein en zijn hond Skip op  
zeilboot de Vrijheid lazen. Er zijn 71 van die boekjes 
verschenen. Alle afleveringen stonden in het  
dagblad parool. Het laatste verhaal Rendez-vous in Jamaica, werd halverwege door het 
overlijden van de schrijver afgebroken. 
 
In het boekje De ontdekking van Krijn Storm, gaat Rob op zoek naar zijn schoonvader, 
Wouter Sijbrandsz, die plots ziek is geworden. Hij woont in een klein huisje in een van de 
smalle straatjes nabij de vuurtoren de Brandaris.
 
In het geheim van de Westergronden stort er een geheimzinnig vliegtuig neer.  
Onmiddellijk voer de reddingsboot uit. Rob hoopte dat de vlieger zich heeft kunnen  
redden in de woelige zee en de boot hem kon oppikken. Na een paar uur kwam de  
reddingsboot weer naar de haven. Ze hadden niets gevonden. 
 

Drie verhalen spelen zich af op Terschelling. In 2002 
is er zelfs een boekje uitgegeven met een  
wandelroute, zoals Kapitein Rob het eiland in de  
jaren vijftig zag. In het geheim van de Bosplaat, 
zoekt Rob het alziend oog. Daarna krijgt hij te  
maken met professor Lupardi. Een oude man zegt 
dat hij waarschijnlijk het wakend oog bedoeld, een  
gebouwtje aan de haven. Aan de zijkant staat het 
z.g. leugenbankje,  waar oude zeelui sterke verhalen 
vertelden  
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Mijn hobby is mijn Koninkrijk!            Door Koos van der Woude. 

Dat waren rake woorden van Greetje Sikkes. In 1958 gingen er al  
geruchten dat er nabij speeltuin Theresia in de Rosmolenwijk, een  
rolschaatsbaan zou komen Het rolschaatsen zou haar grootste hobby 
worden. 
 
Buitenbaan geopend. 

Nadat in 1959 Loco Burgemeester 
en wethouder Hille, de baan had 
geopend, werd in 1960 de Zaanse 
Rollerclub opgericht. Het zou een 
onderafdeling worden van de speeltuinvereniging. 
Maar was ook toegankelijk voor niet-katholieken. 
De baan moest echter wel door de pastoor van de 
St Bonifatiuskerk worden gezegend. Dat zorgde 

voor een gezellige drukte langs de nieuwe baan. Eind jaren zestig/begin jaren zeventig 
kwam ZRC tot behoorlijke bloei. Als gevolg van aansprekende resultaten van leden.  
Gré Sikkes en Hannie Bikkel werden enkele malen Nederlands kampioen in kunst- en 
show rijden. Er was plots een enorme vraag naar rolschaatsen.  
 
Rolschaats talent. 

Hoe zou het nu met Greetje zijn? Koos ging bij Gré op 
de koffie en zat even later tussen de vele  
plakboeken, keurig bijgehouden door vader  
Cor Sikkes. Greetje heeft nu de AOW leeftijd bereikt en 
geeft af en toe nog les. “Ik was bijna iedere dag op de 
baan te vinden. Het begon al op 9 jarige leeftijd. 
Rolschaatsen was mijn passie”, zegt ze. De kleine  
Greetje bleek een talent. Na vele rondjes, sprongetjes 
en verplichte figuren werd ze de jongste Nederlandse  

          kampioen bij het kunstrolschaatsen.  
 
Het begon bij de clubkampioenschappen. In 1961 werd ze 
zelf Nederlands kampioen bij de pupillen. Maar Gré had nog 
een talent, ze kon aardig zingen. Op 12 jarige leeftijd zong ze 
in het bandje the Bright Stars, waarin ook Hennie Huisman 
speelde. “Ik kwam daardoor voor een moeilijke keus te 
staan, Zingen of rolschaatsen”. Ze koos voor haar passie en 
was daarin zeer succesvol. Veel oefenen. Leuke uitjes, show 
rijden in Engeland en het wereld kampioenschap in Spanje. 
Zelfs dansjes op wielen op een klein podium, was haar niet 
vreemd. Het werd pas leuk toen John Winkelman er bij 
kwam. Als dans duo behaalden ze grote successen in de  
jaren zestig en stonden ze vaak op het hoogste schavot.  
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Wij wensen U all 

 
Wij wensen U allen veel woonplezier!          
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Wij wensen de nabestaande veel sterkte. 
 
 
 

 
 

 OVERLEDENEN   

 vanaf 23-11-2017 t.m. 22-01-2018   

    

Overleden op:  Adres: leeftijd 

3-nov-17 Ciska van Vliet ( vrijwilliger Dirk Prins)   

23-nov-17 Mevr. B. Norder WS. 26a 84jr 

30-nov-17 Dhr. G. Verhulst App 216 84jr 

2-dec-17 Dhr. P. Servaas App 408 75jr 

8-dec-17 Mevr. J. Schinkel App 322 99jr 

9-dec-17 Mevr. G. Suzenaar App 204 98jr 

12-dec-17 Mevr. A. Vethaak App 312 99jr 

19-dec-17 Mevr. M. Rodenburg App 328 91jr 

19-dec-17 Mevr. C. Luttik App 111 94jr 

7-jan-18 Mevr. B. van Munster App 109 88jr 

 vrijwilligster in Mennistenerf   

             19-jan-18 Dhr. J. Beijer App 309      84jr 

             22-jan-18 Mw. J. Prins-de Ruiter App.203     96jr 

 NIEUWE BEWONERS  vanaf 28-11-17  

28-nov Dhr. en Mevr. Mannaert WS 18  

1-dec Mevr. J. Brinkkemper HG. 75 

12-dec Mevr. A. Duif App. 408 

16-dec Mevr. T. Kauwen HG. 37 

18-dec Mevr. M. Groothedde App. 216 

19-dec Mevr. C. Potma App. 322 

5-jan Mevr. J. Tromp App. 312 

6-jan Mevr. T Homma App. 111 

9-jan Mevr. D. Buijsman WS 18a 

11-jan Mevr. V. Bakker App. 204 

18-jan Mevr. G. Dekker App.328 

28-jan Mevr. A. Prins-Coppens App.109 

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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 KLEIDOIFFIE door Marie Kleij    

 

 

 

 

KNOEIE 
 
Voor de normale betekenis van ‘knoeien’, slordig bezig zijn, hadden de Zaankanters een  
ander woord : maddere. Als ze ‘knoeie’ zeiden, bedoelden ze ‘knijpen’ ‘mishandelen’. Een 
kind dat dikwijls andere kinderen kneep of sloeg werd knoeibeest genoemd. Ze kon der 
hande nooit toishouwe. 
 
Het kreuken van netjes gestreken wasgoed heette trouwens ook knoeie. ‘dat gnappe  
kragie hejje metien alweer ‘eknoeid’ . En het was vroeger al zo’n poepetoer om alles 
‘gnappies’, netjes dus, gestreken te krijgen. Bovendien hóórde dat zo!  Geef mij maar een 
‘keutelpersie’, weet u het nog? Energiezuinig ! 
 
Een kreukel in je schrift was dus een knoei in me skrift.  
Van iemand die door ziekte of ander onheil getekend was, zei men:  
hai heb puur zo’n knoei ‘ekrege 
 
 
 
 

SMUIGER 
 

De meeste Zaankanters weten wel wat een smuiger is. Meestal denken we dan aan de 
prachtig betegelde smuiger in de oude Zaanse 
huizen. ‘Het is een schoorsteen in het klein, met 
zijstukken en klep of schuif, en voor het  
brandgevaar van binnen met blik bekleed’.  
 
Onlangs schreef een liefhebster van het Zaans 
een herinnering aan haar moeder, die, als jonge 
meid,  bij een Westfries sprekende familie  
diende. Ze zei wel eens dat je ‘iets te smuigeren 
moest hangen’ als je iets wilde stoven, peertjes 
bijvoorbeeld. 
 
Ook het woord krieuwen, dat ik laatst schreef en waarvan ik de betekenis niet wist,  
gebruikte zij wel eens als de kinderen aan het bakkeleien waren. En ‘mars van ’t padje’ als 
je als kind in de weg liep. 
Foto: Oudheidskamer te Zaandijk. 
.   
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 VERJAARDAGEN      FEBRUARI   

01 feb. Mw. A. de Graaf HG 31 93 jaar 

04 feb. Mw. A. de Haas HG 63 76 jaar 

07 feb. Dhr. K. de Kok HG 61 76 jaar 

10 feb. Mw. A. Rep HG 23 93 jaar 

13 feb. Dhr. Sellmeijer App.208 85 jaar 

15 feb. Dhr. G. Doorgeest HG 53 83 jaar 

19 feb. Mw. M. van Roijen AGV 39 87 jaar 

21 feb. Dhr. H. Veenendaal HG 3 87 jaar 

21 feb.  Mw. T Heinis App.221 90 jaar 

25 feb. Mw. C. van Sluis MS 14 67 jaar 

26 feb.  Mw. E. Kamst WS 90 jaar 

26 feb.  Mw. C. Schaap App.110 79 jaar 

28 feb. Mw. A. Smit App.212 80 jaar 

 VERJAARDAGEN   MAART   

1 mrt. Dhr. E. de Wit HG 67 48 jaar 

2 mrt. Mw. A. Swart AGV 48 83 jaar 

3 mrt. Mw. W. Steding MS 32 77 jaar 

5 mrt Mw. H. Brehler AGV 43 93 jaar 

6 mrt. Mw. G. Mettes MS 18 89 jaar 

7 mrt. Mw. A. Duif App.408 91 jaar 

7 mrt. Mw. J. Verhoeven WS 2a 88 jaar 

13 mrt. Mw. G. Griffioen App.124 78jaar 

15 mrt. Dhr. P. Tol MS 30 84 jaar 

17 mrt. Dhr. A. Hooyschuur App.201 71 jaar 

19 mrt. Mw. W. Kwast AGV 47 89 jaar 

21 mrt. Mw. H. Tamerus MS 26 82 jaar 

21 mrt. Mw. A. Helweg WS 6 94 jaar 

21 mrt. Dhr. K. Muis WS 32a 87 jaar 

22 mrt. Mw. E. van Zutphen WS 2 84 jaar 

23 mrt. Mw. T. Pfann HG 15 95 jaar 

24 mrt. Mw. J. Klein HG 25 83 jaar 

29 mrt. Mw. N. Zoll App.414 90 jaar 

Wij feliciteren alle jarigen en wensen u een gezellige dag! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.deroosbv.com%2Fbloemen%2Fverjaardag.html&psig=AOvVaw20c45IbFZxsa8VjCqvAqUa&ust=1510227444672964
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.deroosbv.com%2Fbloemen%2Fverjaardag.html&psig=AOvVaw20c45IbFZxsa8VjCqvAqUa&ust=1510227444672964
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZi7H1ga_XAhUJ5aQKHbuZAKQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fdeballonnenkoning.eu%2Fwebshop-ballonnen%2Fverjaardag-feestartikelen%2Fverjaardag-feestartikelen-decoratie%2Fver
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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. 
 
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 te gebruiken mits u een identiteitskaart en uw 
polis van uw WA verzekering kunt overleggen en er een  
rijvaardigheidstoets is afgenomen. 
Voor het lenen kunt u terecht  bij : Mennistenerf (Zaandam Zuid) 
Voor overige vragen kunt u terecht bij de Gemeente Zaanstad 
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Vier het leven 
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur tot deur voor  
ouderen. U wordt van huis opgehaald door een gastvrouw of gastheer en in het theater 
verwelkomd met koffie of thee. Samen met anderen geniet u van de voorstelling en in de 
pauze staat er een drankje klaar. Na afloop wordt u weer veilig thuisgebracht. De kosten 
zijn inclusief vervoer, entree, koffie vooraf en een drankje in de pauze. Wilt u graag mee? 
Vul dan het reserveringsformulier in en stuur deze naar ons op. Samen uit, samen  
genieten! 
Het programma voor februari en maart is als volgt: 
 

 
 
Bij de receptie kunt u meer informatie krijgen over de voorstellingen.  
Het reserveringsformulier kunt u bij de receptie van Mennistenerf vragen.  Als u deze  
invult en opstuurt naar Stichting Vier het Leven dan krijgt u binnen 14 dagen een  
bevestiging. Indien u na 14 dagen niets van ons heeft vernomen, zou u dan contact met 
ons op willen nemen? Wacht niet te lang met reserveren, er is een beperkt aantal  
kaarten beschikbaar. 
Heeft u nog vragen? U kunt ons bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur. 
Telefoonnummer: 035-5245156 
adres: Stichting Vier het Leven 
            Energieweg 8 
            1271 ED Huizen 
 

 

 
datum: 

programma: tijd: kosten: 
  

4 februari 
zondag 

Was getekend Annie M. G. Schmidt-Simone kleinsma e.a. 
Musical 

15.00 uur €66,50 

7 februari 
woensdag 

Mooi weer vandaag – Bram van der Vlugt e.a. 
Toneel 

20.15 uur €46,50 

8 februari 
donder-
dag 

Woiski vs Woiski 
Muziektheater 

20.30 uur €36,00 

13 febr. 
dinsdag 

Noon of the Proms – opera familia 
theaterconcert 

14.00 uur €36,00 

16 febr. 
vrijdag 

Hommage Lennaert Nijgh 
theaterconcert 

20.15 uur €43.50 

23 febr. 
vrijdag 

Aangenaam – Nick en Simon 
muziek 

20.15 uur €55,50 

24 febr. 
zaterdag 

Getekend – Marc-Marie Huijbregts 
Cabaret 

20.15 uur €44,50 

28 febr. 
woensdag 

Machine de Cirque 
show 

20.15 uur €44,50 
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  Journaal is onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg het week journaal  op de informatieborden & kabelkrant 

JOURNAAL      FEBRUARI  Week 5 

donderdag  1 febr. 09.15 
10.15               

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool . 
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal.                                                                         

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag  2 febr. 10.15 Gespreksgroep "In gesprek over het leven", in de huiskamer op       
gang 3 

zondag   4 febr. 14.30 De FBI Jazzband maakt er vanmiddag weer een feestje van.       
 Meer info op informatieborden.  

Week 6 

Maandag  5 febr. 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30- Bibliotheek, in de Molenwiek tot 15.00 uur 

dinsdag  6 febr. 09.00 Handwerken in de Arend Dik zaal. 

woensdag  7 febr.     

donderdag  8 febr. 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool . 
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal.                                                                         

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag  9 febr.  14.30 Carnaval met optreden  met Hans Vestering tot 16.00 uur 

zondag  11 febr. 10.15 Kerkdienst: Voorganger ds. Klanderman.                   

    14.30 Vanmiddag een optreden van de Ambrosians.  
Meezingen wordt op prijs gesteld. Meer info op informatieborden.  

Week 7 

maandag 12 febr. 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

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

dinsdag 13 febr. 09.00 Handwerken in de Arend Dik zaal. 

woensdag 14 febr. 12.00 Winterdag + Valentijnsdag tot 14.30 uur 

      

donderdag 15 febr. 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal.                                                                         

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 16 febr. 10.15 Gespreksgroep "In gesprek over het leven", in de huiskamer op    
gang 3  

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

zondag  18 febr. 14.30 De Philomela komt op bezoek. Gezelligheid kent geen tijd dus de 
middag is zo om. Meer info op informatieborden.  
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Week 8 

maandag 19 febr. 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30 De nieuwe bibliotheek wordt officieel geopend.  

dinsdag 20 febr. 09.00 Handwerken  in de Arend Dik zaal. 

woensdag 21 febr. 14.30 Kienen in de Arend Dik zaal 

  17.00 Avondrestaurant Buren eten samen in AD zaal 

donderdag 22 febr. 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal.                                                                         

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 23 febr. 18.00 Culinaire Avond. Vanavond  gaan de koks op de Franse 
tour Meer info op de informatieborden. 

zaterdag 24 febr. 19.30 Klaverjassen in de Arend Dik zaal. Gezelligheid kent geen 
tijd dus kom een kaartje leggen.  

zondag  25 febr. 10.15 Kerkdienst: Voorganger ds. Willemien Roobol. 

    14.30 Optreden  van het  Eilandspolderkoor. Meer info zie de  
Informatie borden.  

Week 9 

maandag 26 febr. 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

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

dinsdag 27 febr. 09.00 Handwerken  in de Arend Dik zaal. 

woensdag 28 febr.  14.30 
16.00 

WII spel wordt weer uit de kast gehaald. Toon uw  
vaardigheden op het grote scherm in de Arend Dik zaal. 

MAART 
donderdag  1 maart 09.15 

10.15    
Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal.                                                                         

    14.00 Koersballen in de Arend dik zaal. 

vrijdag  2 maart 10.15 Gespreksgroep "In gesprek over het leven", in de 
huiskamer op gang 3 

zondag   4 maart 14.30 Optreden van Fred Kerkvliet.  Zie de informatieborden . 

Week 10 

maandag  5 maart 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30 Bibliotheek in de Molenwiek tot 15.00 uur 

dinsdag  6 maart 09.00 Handwerken in de Arend Dik zaal. 

donderdag  8 maart 09.15
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal.                                                                         

    14.00  Koersballen in de Arend Dik zaal. 

zondag  11 maart 10.15 Kerkdienst: Voorganger ds. Aalders. 

    14.30  Optreden van Da Capo Meer info zie de  
informatieborden. 
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Week 11 

maandag 12 maart 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30 Kunstclub o.l.v. Cor Treffers in de Molenwiek. 

dinsdag 13 maart 09.00 Handwerken in de Arend Dik zaal. 

woensdag 14 maart 14.30-
16.00 

WII spel wordt weer uit de kast gehaald. Toon uw 
vaardigheden op het scherm in de Arend Dik zaal. 

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

donderdag 15 maart 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 16 maart 10.15 Gespreksgroep "In gesprek over het leven", in de 
huiskamer op  gang 3 

    16.00 Midden in de maandborrel in de Pantry 

zondag  18 maart 14.30 Optreden van Concertine info zie informatieborden. 

Week 12 

maandag 19 maart 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30  Opening Bibliotheek in de Molenwiek tot 15.00 uur 

dinsdag 20 maart 09.00 
14.30 

Handwerken in de Arend Dik zaal. 
Zaan-Zilver-on-Tour Arend Dik zaal tot 16.00 uur 

woensdag 21 maart 14.30 Kienen in de Arend Dik zaal. 

    19.30 Herdenking overleden bewoners in de Arend Dik zaal . 

donderdag  22 maart 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool 
Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

Vrijdag 23 maart 10.00 Rondrit Noorzeekanaal + verrassing tot 12.00 uur
(inschrijven) Kosten 6,— euro. 

zondag       25 maart 10.15 Kerkdienst: Voorganger ds. Willemien Roobol. 

    14.30 Muziekmiddag met het Country & Westernkoor Meer 
info zie informatieborden 
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Week 13 

maandag   26 maart 14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30 De kunstclub o.l.v. Cor Treffers in de Molenwiek. 

dinsdag 27 maart 09.00 Handwerken in de Arend Dik zaal. 

woensdag 28 maart 14.30 WII spel wordt weer uit de kast gehaald. Toon uw  
vaardigheden op het grote scherm in de Arend Dik zaal. 

    

donderdag 29 maart 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
 Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag  
goede vrijdag 

30 maart 10.15 Gespreksgroep "In gesprek over het leven", in de  
huiskamer op gang 3 

    18.00 Culinaire Avond. De koks hebben weer inspiratie  
opgedaan en laten u hiervan mee genieten. Meer info 
zie informatieborden. 

zaterdag 31 maart 12.00 Paasbrunch in de Arend Dik zaal U ontvangt een  
uitnodiging 

  
 

19.30 Klaverjassen in de Arend Dik zaal. Gezelligheid kent geen 
tijd dus kom een kaartje leggen.  

APRIL 
zondag        
1e paasdag 

1 april 10.15 Kerkdienst: Voorganger van deze paasdienst                          
mw. Maartje Hoogedoorn. 

      Geen optreden vandaag. 

Week 14 

maandag    
2e paasdag 

2 april 14.30 Geen spelmiddag. 

      Geen bibliotheek  

dinsdag 3 april 09.00 Handwerken in de Arend Dik zaal. 

woensdag 4 april     

donderdag 5 april 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
 Inloop spreekuur Cliëntenraad  in de Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 
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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 1x14 dagen in de 
oneven weken.  

Dokterskamer  
2e etage 
 

Apotheek 11.00/13.30 Vanaf  5 februari weer open 

Spelmiddag 14.30 Elke week in de Arend Dik zaal 

Bibliotheek 13.30/15.00 1x14 dagen in de 
even weken.  

Molenwiek 

Gezellige Kunstclub 14.30 1x14 dagen in de 
oneven weken 

Molenwiek 

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 in de Arend Dik zaal 

Apotheek 11.00/13.30 Vanaf  5 februari weer open 

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

Avondrestaurant 17.15/18.30 Arend Dik zaal  

WOENSDAG 

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

Apotheek 11.00/13.30 Vanaf  5 februari weer open 

Kienen 14.30 Elke 3e woensdag v/d maand 

Buren De Wetstraat en aanleun-
woningen eten samen, met koffie/
thee na afloop 

17.15/18.30 Elke 2e woens-
dag v/d maand 

Arend Dik zaal/
Ontmoeting 

 

Avondrestaurant 17.15/18.30 In de Arend Dik zaal  
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DONDERDAG 

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

De Rek en Strek Club                    09.15                Elke week  in de Arend Dik zaal                  

Inloop cliëntenraad  Han Nool  10.15 Elke week Arend Dik zaal 

Apotheek 11.00/13.30 Vanaf  5 februari weer open 

Koersballen 14.00/16.00 Elke donderdag  in de Arend Dik zaal 

Hoortoestelspec. "Beter Horen" 15.00/16.00 Elke 2e donder-
dag v/d maand 

Dokterskamer 2e etage 

RABO bank   spreekuur 14.00/16.00 1x14 dagen in de oneven weken 

Avondrestaurant 17.15/18.30 In de Arend Dik zaal  

VRIJDAG 

Apotheek 11.00/13.30 Vanaf  5 februari  weer open 

"Midden in de maand borrel" 16.00/17.30 In principe de 2e 
vrijdag v/d 
maand 

voor bewoners, personeel 
en vrijwilligers in de 
Pantry 

Culinaire Avond 18.00 Laatste vrijdag v/d maand Arend Dik zaal 

ZATERDAG 

Klaverjassen 19.30 Laatste  zaterdag v/d maand Arend Dik zaal 

ZONDAG 

Cultuur op zondag 14.30 Elke week in de Arend Dik zaal 

Kerkdienst 10.15 Elke 2e en 4e zondag v/d maand  
Arend Dik zaal 

 
 
 
KERKDIENSTEN IN MENNISTENERF 
 
De kerkdiensten worden afwisselend geleid door Doopsgezinde 
Voorgangers en de Geestelijk verzorger van Mennistenerf, 
ds Willemien Roobol. 
Een enkele keer zal er nog een voorganger van andere 
kerkelijke achtergrond voorgaan. 
 
De kerkdiensten zijn elke 2e en 4e zondag ochtend om  
10.15 uur in de 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, in het weekend en op  
feestdagen van 10.30 – 17.00 uur 
 

 
Apotheek servicepunt Mennistenerf  
Vanaf 5 februari 2018 is BENU Apotheek Oostzijde Bakker weer 
aanwezig in Mennistenerf.  Wij zijn maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 
13.30 uur geopend. Recepten die u vóór 13.30uur inlevert, kunt u de 
volgende dag na 11.00 uur ophalen. Indien u wenst kunnen ze ook 
 bezorgd worden. Ook kunt bij ons terecht voorzelfzorg producten 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 vanaf  
€ 5,75. 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, reserveren 
bij de receptie. 

 
 

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

 
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. 
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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         €35,00  
Verschillende kleine zalen, beamer en scherm  €35,00  
Bediening p.p. / p.u.       €23,50 
Genoemde prijzen zijn geldig tot 31 DECEMBER 2018 
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 lift in het folder schap.    
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.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj62f6a5q7XAhUHF-wKHYDoCJQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmijnkladblog.nl%2F2015%2F09%2F25%2Fplogweek-dag-4-theedump-verjaardag-en-file%2F&psig=AOvVaw2m4gsdoDIpw7B5EtW64r
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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 10.15  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. T. Gokalp OR lid 

Dhr. D. Meulenkamp OR lid 

  

Erfnieuws Colofon  

Eindredactie Robert v.d. Veer 

Grafisch vormgeving Sylvia  Molenaar-Ineke van Lienen 

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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