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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 

Coördinator Welzijn Belinda Alkema 

  

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 Sabine van Pelt 

Facit telefoonnummer :0251-212202  

  

  

http://het-mennistenerf.nl/pages/hkz
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 Anne Els         
 
Beste mensen,                   
 
De afgelopen twee maanden zijn er weer de nodige activiteiten geweest én heeft de 
 jaarlijkse bewonersvakantie plaatsgevonden.  
 
Heeft u nog een kijkje genomen op de voorjaarsmarkt op 14 april? De hele hal stond vol 
met diverse kraampjes waar onder andere handwerkartikelen, bijouterie, tassen en cadeau 
artikelen werden verkocht.  
 
Maandag 23 april was het dan eindelijk zover: ruim 
30 cliënten van Mennistenerf gingen met de bus 
heerlijk op vakantie naar hotel Het Bosgoed in  
Lunteren. De hele week is het gelukkig droog  
gebleven en er is weer volop genoten. Elke dag 
stond er weer iets anders op het programma. Van 
een bezoek aan het Pluimveemuseum in  
Barneveld, een bijzondere rondrit met de Veluwe 
Express en een spetterend optreden van Gewoon 
Gerard tot aan de Koningsdag bingo voorafgegaan 
door een speciale Oranje barbecue.  
 
Toen zaterdags de bus weer bij Mennistenerf stopte, kwamen alle cliënten met een grote 
glimlach naar buiten, ze hadden allemaal genoten van een paar heerlijke dagen in  
Gelderland! Ik wil bij deze van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers en  
vrijwilligers te bedanken die er mede voor hebben gezorgd dat deze vakantie weer een 
groot succes is geworden.  
 
In de maanden juni en juli zijn er traditiegetrouw geen culinaire avonden, maar het 
zondagmiddagpodium en alle wekelijkse activiteiten gaan wel gewoon door.  
 
 
Verder zal de maand juni voor mij zeer speciaal zijn. Op 28 juni zal ik voor de laatste keer 
een rondje door het voor mij zo vertrouwde Mennistenerf lopen. Dit is ook de dag waarop 
er een groot feest voor de medewerkers en vrijwilligers wordt georganiseerd.  
 
Op 20 juni hebben wij voor u een verrassingsoptreden met een internationaal georiënteerd 
artieste duo geregeld. Dus houdt u deze datum vrij in uw agenda, het belooft een  
fantastisch middag te worden met een Frans tintje.  
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Vanaf 1 juni zal de nieuwe bestuurder, de heer Leo Groenendaal, met enige regelmaat  
aanwezig zijn in Mennistenerf.  
Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat u met hem kunt kennismaken.  
 
Vanaf 1 juli zal hij het stokje van mij overnemen, ik heb er het volste vertrouwen in dat hij 
goed voor alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Mennistenerf zal zorgen.  
Ik wens hem heel veel plezier de komende jaren! 
 
 
Verder gaan in de maanden juni 
en juli veel medewerkers lekker 
op vakantie. Uiteraard zorgen wij 
ervoor dat er voldoende 
 personeel op de afdelingen aan-
wezig is, maar het kan zijn dat u 
gedurende deze  
vakantiemaanden gezichten 
tegenkomt die u nog niet eerder 
heeft gezien. Via deze weg wens 
ik alle medewerkers alvast een 
fijne vakantie en alle 
vakantiewerkers heel veel 
werkplezier bij Mennistenerf.  
 
 
Wij wensen u veel plezier toe bij alle activiteiten en hopen dat u zult genieten van een 
mooie zomer. 
 
 
Met een klein traantje neem ik afscheid van u allen,  

 
Anne-Els Rensenbrink 

Directeur-bestuurder 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0gP3At_jaAhXK1qQKHW_QBg4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fandreashof.nl%2Fevent%2Fzomervakantie%2F&psig=AOvVaw10qffwJ8ndHs68Aplq9rlm&ust=1525948469115574
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Geestelijk verzorger 

 

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.  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.  
De bijbel kan ons daar soms bij helpen. 
 
Op vrijdag 8 juni en op vrijdag 22 juni komen we om 10.15uur bij elkaar als  
Gespreksgroep in de Huiskamer op gang  3.  
Op vrijdag 6 juli en op vrijdag 20 juli  komen we om 10.15 uur bij elkaar als  
Gespreksgroep in de Huiskamer op gang 3.  
 
U kunt opgehaald worden door Willemien Roobol 
 

AVONDRESTAURANT ‘’DE BUREN’’  
Woensdag 13 juni om 17.15 uur en woensdag  11 juli  om 
17.15 uur komen we samen in de Arend Dik zaal voor de 
ontmoeting van de ‘’Buren van de aanleunwoningen en de 
Wetstraat’’  in het avondrestaurant .  Na het eten in de 
Arend Dik zaal  gaan we  naar de Ontmoeting om te  
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. 

 
 

HERDENKINGSBIJEENKOMST  
Op woensdag 6 juni om 19.30 uur  is er een Herdenkingsbijeenkomst in de 
Arend Dik zaal.  
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.   

KERKDIENSTEN  
Zondag  10 juni - 10.15 uur -  voorganger: pastor Jan Broere 
Zondag  24 juni - 10.15 uur – voorganger: pastor Jos  van  Steen, oec. avondmaal 
Zondag    8 juli  - 10.15 uur – voorganger: mw. T.J. Brouwer 
Zondag  22 juli  - 10-15 uur – voorganger: ds. W. H. Roobol 
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              Geestelijk verzorger 

Zomertijd…. 

 

De zomer is aangebroken. De meeste mensen worden er blij van als de bomen weer groen 

zijn, de bloemen bloeien, de vogels nesten hebben gebouwd.  

De meeste mensen vinden het heerlijk als het buiten minder koud is, als je de dikke  

winterkleren in de kast kunt hangen en als je zomaar zonder jas naar buiten kunt. Dit jaar zie 

ik veel mensen in de mooie nieuwe tuin van het Mennistenerf zitten en genieten van alles, 

wat daar te zien is: bomen, planten, bloemen, vogels, groen, veel groen. Het is een goed  

tegenwicht tegen alles, wat ons terneerdrukt en het brengt ontspanning met zich mee.  

Ontspanning, even geen zorgen, even genieten van wat er is om ons heen in de natuur, in de 

schepping. 

 

In de bijbel wordt door Jezus gezegd, dat wij ons als mensen 

soms iets te veel zorgen maken over van alles: ‘’wees niet 

bezorgd over je leven, over wat je zult eten of over je  

lichaam, waarmee je het zult kleden. Is het leven niet meer 

dan eten en meer dan kleding?’’  

 

Mensen zouden een voorbeeld moeten nemen aan de  

vogels van de hemel: ‘’ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren en toch 

worden ze gevoed door de hemelse vader’’. Ik hoor veel verhalen van bewoners, die  

inderdaad naar de vogels om hen heen kijken. Ze zien hun mooie vlucht en ze zien hoe de  

vogels nesten bouwen. Sommige duiven proberen het zelfs op de balkons van bewoners.  

Sommige bewoners hebben ook een vogel of een paar vogeltjes in hun appartement. De hele 

gang kan dan mee genieten van het vogelgezang… Kijk naar de vogels van de hemel: ik geloof, 

dat veel bewoners daar al mee bezig zijn… 

 

Ik denk, dat veel ouderen inmiddels door hun levenservaring hebben geleerd, dat zorgen  

maken helemaal niet altijd helpt. Aan veel dingen in het leven kun je nu eenmaal niets doen, 

al lijkt het tegenwoordig wel of het leven maakbaar is.  Het leven is echter in veel opzichten 

niet maakbaar: ‘’ wie kan door zich zorgen te maken een el (een stukje) aan zijn eigen lengte 

toevoegen?’’  

Als mens heb je  geen invloed op de lengte van je lichaam en als mens heb je ook geen  

invloed op de lengte van je leven. Niemand weet het uur of de dag, waarop het  

leven zomaar afgelopen kan zijn. Zo zijn er veel dingen, waarbij het niet helpt of je je er 

 zorgen over maakt. Je kunt er toch niets aan veranderen.  
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                    Geestelijk verzorger 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoals je kunt genieten van de vogels van de hemel, zo kun 

je ook genieten van ‘’de lelies van het veld’’. Die prachtige 

bloemen hebben niets bijzonders gedaan om zo mooi te 

worden. Je mag als mens genieten van hun pracht. Ook 

die lelies van het veld worden door Jezus als voorbeeld 

gebruikt om je als mens geen zorgen te maken. ‘’Maak je 

geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van 

morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft  

genoeg aan zijn eigen kwaad’’. Het gaat erom te genieten van het goede moment, dat je 

krijgt, want hoe het volgende moment zal zijn, dat weet je nog niet. 

 

Misschien is het wel zo, dat je nog meer van de goede momenten kan genieten, als je ook 

minder goede momenten hebt gekend. Misschien is het wel zo, dat je pas echt van de  

zomer kan genieten, omdat je weet van de kou en het donker van de winter.  

Ik wens U toe, dat U een vredige en lichte zomertijd mag hebben, 

 

        Willemien Roobol 

        Geestelijk verzorger 

 

Hieronder een bekend Engelstalig lied ( ‘morning has broken’ ) dat vertaald in het nieuwe 

liedboek van de kerken is opgenomen: 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF24iSoPjaAhXC66QKHfrsB60QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.werkaandemuur.nl%2Fnl%2Fwerk%2FZonlicht-boven-de-Noordzee%2F226657&psig=AOvVaw0UgWHHQZ3fWHtNajZIgF5f&ust=15259422687139
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             Koos v.d. Woude 

Op de koffie bij Koos. 
Mijn vrouw en ik drinken meestal het eerste bakkie rond 10.00 uur. Toen ik de 
geurige kopjes op de salontafel zette en vroeg: “Weet jij waar deze koffie vandaan komt”? 
Het antwoord was: “Natuurlijk, uit het koffiezetapparaat”!  

Een waarheid als een koe, maar… de koffie maakt een lange weg 
voordat ze in het kopje zit. Er zijn veel legenden over het ontstaan 
van de koffie, maar die van de herder uit Ethiopië is wel een  
aardige. Het viel deze herder op dat zijn dieren ongewoon monter 
en actief bleven bij het eten van bessen, die aan een bepaalde 
struik groeiden. Hij vertelde het aan een abt van een klooster in de 
buurt. Deze besloot de zaak te onderzoeken. Hij schonk kokend  
water op de bessen om een drank te krijgen. En jawel hoor. Na het 
drinken hiervan bleef hij helder en wakker. Voortaan dronken hij en 
de monniken iedere avond de koffiedrank om langer wakker te  
blijven bij het avondgebed. 

Koffiedrinken. 
Koffie, café, coffee; ieder land kent wel een woord voor koffie. Het Arabische woord is 
qawha. Want het waren de Arabieren die de koffieplant uit Ethiopië meenamen en  
bewust voor de handel gingen verbouwen. De Turken namen het weer van de Arabieren 
over 
De koffiestruik. 
De boom is van oorsprong een oerwoud gewas, en wordt om het 
plukken gemakkelijk te maken, tot struiken van ca 2 ½ meter  
gesnoeid. De koffiestruik stelt nogal wat eisen aan de omgeving. Het 
liefst, op humusrijke grond in een vochtige, warme omgeving van 
ongeveer 23 graden Celsius. Als de kleine witte bloemen bevrucht 
zijn, komt er een rode bes uit. Die bevat twee  groene zaadjes. De 
rijpe bessen worden voornamelijk door vrouwen geplukt, gewassen 
en gaan naar de droogvloer. Maar daarna begint de verwerking pas. 
De nog groene bonen worden in jutte zakken, van 60 kg  verpakt en 
per schip naar de opslagvemen en later naar de branderijen ver-
voerd.  
 
Het branden en proeven. 

In Nederland was Douwe Egberts de eerste  
koffiebrander, een paar jaar later begon Albert Heijn 
in het washok, in een kleine draaiende cilinder ook 
met branden van koffie. Soms in een bolle ketel met 
meer inhoud. meestal worden een aantal soorten 
bonen, nog voor het branden  gemengd om een  
goede melange te krijgen. Er worden een rij kopjes 
klaar gezet, de bonen die gemalen zijn tot koffie, 
worden met heet water overgoten. Door veelvuldig 
proeven wordt de juiste smaak en geur dan  
vastgesteld. 
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OPROEP!!! De Handwerkclub is dringend opzoek naar wol. Dit i.v.m. het maken 

van een kleed. Wij zijn op dinsdag aanwezig van 9.00 uur tot 11.30 uur in de 

Arend Dik zaal. Natuurlijk kunt u het ook altijd afgeven bij de receptie. 

 
BELANGRIJKE DATA VOOR IN UW AGENDA 

 6 juni     Herdenking overledenen in de Arend Dikzaal 
17 juni    Vaderdag 
20 juni    Afscheid Anne-Els en fusie feest bewoners 

Het koffiezetapparaat.  
Ze stonden een beetje besluiteloos voor het koffieapparaat 
in de supermarkt.  Zicht baar onder de indruk, van het 
glimmende ding met knoppen. Dat was wel iets anders dan 
koffie malen en heet water opgieten. Twee oude dames, 
een ervan kende ik terloops van het verzorgingstehuis waar 
mijn moeder vertoeft. Ze blokkeerden mijn karretje. “Weet 
U hoe dat ding werkt”, vroeg een van hen. “Er moeten 
muntjes in, een van 20 en een van 5 cent”, vertelde ik hen. 

“Heb jij los geld Truus”? Ze keek teleurgesteld. “Nee Greet, kan je niet pinnen 
dan?” Ik keek in mijn portemonnee. “Kijk eens wat ik heb”. Ze bestudeerden het 
apparaat. “Wel veel knopjes, Truus, zie jij een gleuf waar het in moet?” De  
onrust sloeg toe. Ik besloot voor reddende engel. Wat voor koffie willen jullie 
hebben. Zwart, met melk of cappuccino?”, vroeg ik. Dat bleek het probleem nog 
groter te maken. 
“Wat een dranken zitten er in dat ding Greet. Wat wil jij, gewoon zwarte toch?” 
Toen de gleuf gevonden was stopte Truus het geld er in. Maar er gebeurde niets. 
Op een sticker stond; bij weigeren op de knop drukken. Het geld kwam terug en 
ging opnieuw in de gleuf. Het apparaat bleef zo dood als een pier. “Wat een  
ingewikkeld ding ”zuchtte Greet. “Misschien zijn de bekers 
op of moet de koffie aangemaakt”. Ik druk op de knop 
voor zwarte koffie. Tot grote verbazing van de dames 
klonk er gerammel in het ding en ploft er een bekertje in 
de houder. Verrukt wil Truus het bekertje pakken. “Er zit 
niks in”, pakt Greet haar hand vast. Op eens ploft er straal 
donker water in de beker. Als Greet het bekertje wil  
pakken, roep Truus: “Effe wachten, hij druppelt nog”. Als 
Greet eindelijk met haar bekertje in de hand staat, zegt 
Truus bedremmeld: “ En ikke dan!” Opnieuw tover ik nog 
twee muntjes uit de knip. “Kijk eens, voor een ander  
bakkie”. Verheugd kijkt ze me aan en stopt ze in de gleuf. Ik kijk toe of het deze 
keer wel goed gaat. “Ik betaal het terug hoor. Ik ken U wel, U schrijft toch die  
verhaaltjes in het krantje van Mennistenerf. Dit niet op schrijven hoor!”  
Als ik het bekertje in de houder zie, gevuld met koffie, loop ik lachend verder. 
“Dat kan ik niet beloven hoor”, riep ik nog. 
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     BINNENTUIN 
 
De binnentuin is de afgelopen 3 maanden gerenoveerd. Verbouwen is Mennistenerf  
inmiddels niet meer vreemd en de herinrichting van de binnentuin is buitengewoon  
soepel verlopen. Niet in de laatste plaats door de goede samenwerking tussen hovenier, 
medewerkers (collega’s) en bewoners. Het mag en moet gezegd worden dat dit 
bewonderenswaardig gegaan is en waarvoor we ook aan iedereen Dank u wel zeggen 
Eerder is het hek, de poort aan de Menno Simonszstraat teruggeplaatst en is de tuin weer 
afgesloten alsook toegankelijk via het hek. 
 
Het mooie weer van de afgelopen dag 
doet de tuin zichtbaar goed, de planten 
en struiken beginnen uit te lopen.  
Verschillende bewoners en familie zijn al 
de binnentuin in geweest voor een  
verkenning en ook de verschillende zitjes 
zijn volop uitgeprobeerd en bezet 
geweest.  Allemaal zeer positief en leuk 
om te zien én we hopen natuurlijk dat dit 
slechts een voorproefje is van hetgeen 
nog komen gaat. 
 

 
Iedereen kent de uitdrukking “Met de 
voetjes in de klei” maar dat nemen 
sommige van ons iets te letterlijk. De 
herinrichting van de binnentuin heeft 
bepaalde looproutes veranderd, de  
paden liggen nu anders dan voorheen 
en daar waar eerst stenen lagen, staan 
nu de planten en bomen. Iedereen  
begrijpt dat het niet wenselijk is dat er 
door de tuin (grond) heen gelopen 
wordt. Zeker niet omdat de aanplant 
nog heel jong en broos is en sommige 
planten/bloemen nog niet te zien zijn 
en makkelijk vertrapt worden.  
 

Vriendelijk doch dringend verzoek om alleen op de wandelpaden te lopen, ook al lijkt 
door de tuin heen korter en efficiënter. 
Dit geldt voor iedereen, collega’s, bewoners, familie, gasten, etc maar wij als  
medewerkers zullen het (goede) voorbeeld geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Robert v.d. Veer. 
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Zesdaagse vakantie te Lunteren in Groepshotel  “Het Bosgoed” 

 

Na een maandenlange voorbereiding was het dan zover op Maandagmorgen 23 april,  

27 bewoners van het Mennistenerf 4 buitenstaanders en 7 verzorgende waren present bij 

de autobus van Klaas, die de regie goed in handen had. Eerst werden de rolstoelgasten per 

lift naar binnen gebracht, inmiddels konden de lopende gasten een plaatsje zien te  

veroveren, terwijl de groepsleider  Erik met de overige verzorgers de bagage en de 25  

rollators in het ruim stalden. Het verliep allemaal op rolletjes en kon Klaas het sein van 

vertrek geven, de achterblijvers ons uitzwaaien en was het richting Veluwezoom, via 

Amersfoort , Scherpenzeel en Barneveld. Je zou denken een gewoonritje , maar Klaas wist 

ons wegwijs te maken over nieuwe bruggen  (bij Almere), spoorlijnen, nieuwe wegen en 

bedrijven, historische verhalen over de stad Amersfoort met de Lange Jan en de Kei.  

Ook over het landschap wist hij veel te vertellen, je kijkt weer eens met andere ogen naar 

ons landje. We gingen door Barneveld, maar daar zouden we morgen komen bij het  

Eiermuseum. Keurig op tijd kwamen we in Lunteren bij het Bosgoed aan, het werd  een 

heel gemanoeuvreer om voor de deur te komen, maar dat was voor Klaas met dat  

gemillimeter ook al geen probleem. De lunch stond voor ons klaar en onderhand kon de 

bagage worden  uitgeladen en naar onze kamers worden gebracht. Dat is nog eens een 

zorgeloze vakantie, dacht ik, alles liep perfect. 

Tijdens de lunch werden we geïnformeerd over de het verder verloop van de dag. Het 

werd voornamelijk uitpakken en uitrusten voor velen, want het is voor hoogbejaarden 

toch een hele onderneming. Het was ook de moeite waard om zo’n Zorghotel te  

bewonderen. Alles gelijkvloers, midden in het bos, een mooi groot terras en binnen  

lekkere luie stoelen rondom het haardvuur. Niet te versmaden was hier de Welness, waar 

dankbaar gebruik van is gemaakt met de verzorgers. ‘s Middags hadden velen al hun 

plaatsje gevonden, spellen werden tevoorschijn getoverd o.a. Rummikub, Skibo en de  

klaverjassers hadden elkaar ook gauw gevonden. Inmiddels werden er drankjes  

geserveerd, me lief wat wil je nog meer. 

Even iets over de verzorgers, Erik heb ik als groepsleider al genoemd, met zijn microfoon 

bracht hij ons dagelijks op de hoogte van het nieuws, het programma binnen en buiten  

gebeuren, de nieuwtjes uit de keuken van de chef. Dan hebben we Pauline, die zorg droeg 

voor de pillen en spuiten, Tine, Anneke. Ria en Dirkje die voor de intensieve hulp hebben 

zorggedragen, petje af want dat was een hele klus en niet te vergeten Carlos, die gezorgd 

heeft dat we niet uitdroogden, de koffie, thee en andere drankjes werden maar  

aangedragen. Van de Welness werd dankbaar gebruik gemaakt, verzorgd door Pauline en 

Anneke. Herboren zag ik de gasten er vandaan komen. Er zijn massa’s foto’s gemaakt door 

Pauline. 
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Dinsdag morgen vertrokken per busje van het hotel Erik met enkel geïnteresseerde naar 
Wageningen om de tafel in hotel “De Wereld” te zien waar de oorlogsvrede is getekend. 
‘s Middags gingen  wij naar het pluimveemuseum in Barneveld, waar we allerlei  soorten 
kippen bewonderde, de Barnevelder is natuurlijk de mooiste. Na de koffie met gebak  
hebben we een eierveiling meegemaakt en zijn er aardig wat dozen eieren mee naar huis 
gegaan.  
 
Woensdag moest er iets aan de conditie worden gedaan en werd er een boswandeling 
georganiseerd. Van èèn bijzondere boom is een foto gemaakt , hopelijk krijgen we die nog 
te zien. 
 
Om het verhaal niet te lang te maken, het programma dat we hadden gekregen is 
helemaal zonder hiaten afgewerkt en dat wil iets zeggen over de organisatie vooraf en 
tijdens, waar wel een applaus en een groot dankbaarheidgevoel bij past. 
 
Een betere vakantie kun je je op deze leeftijd niet wensen!!! 
 
            Tine Vonk-van Druten 
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WEEKJE WEG 23 APRIL 2018                                “Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed” 
 
WAT EEN FEEST 
 
Zes dagen lang verwend te worden in dit prachtig gelegen groepshotel met alle faciliteiten 
die men zich kan wensen. 
 
Van  ’s morgens vroeg tot het moment van naar bed gaan werden wij in de watten gelegd. 
Van het ontbijt tot een voortreffelijk diner, het kon niet gek genoeg. 
 
      Inclusief een heerlijke High Tea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar uiteraard waren de tripjes naar het pluimvee Museum, de huifkartocht en de  
vertelling  van Louis Fraanje over “de Veluwe” deze vakantie  weer een welkome verrassing. 
 
Wat ook genoemd mag worden als hoogtepunten was het optreden van Gerard, 
 
       En de happening in de Welness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar een aantal van ons gebruik van konden maken met behulp van onze lieve vrijwilligers. 
     U begrijpt veel hilariteit!!! 
Maar dit alles was dan ook alleen mogelijk met goede voorbereiding hulp en liefde van 
     
    ERIK, CARLOS, PAULINE, RIA, INEKE DIRKJE en TINE 
 
Voor hen geldt dan ook, onze welgemeende hartelijke dank voor jullie geweldig inzet. 
Namens een ieder die van deze vakantie naar Lunteren heeft mee mogen genieten! 
Mevr. Rijser 
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Mw.  Pasterkamp 

1
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Activiteiten 
Afscheid Anne-Els voor bewoners 
Op 20 juni neemt onze directeur bestuurder Anne-Els 
afscheid van ons. Zij gaat  met pensioen en genieten 
van haar vrije tijd. Heel graag wil zij haar laatste feest 
met u, bewoners uit huis en aanleunwoningen, vieren 
met een spetterend optreden door twee beroemde 
muzikanten u wel bekend. Wie dat zijn houden wij nog 
even als verrassing.  
Het feest begint om 14.30 uur en zal ongeveer om 
16.00 uur afgelopen zijn. U bent van harte uitgenodigd. 
 

 
 
Gouwe Ouwefeest van de Tijdmachine. 
Kunt u zich nog herinneren dat de Tijdmachine in de Arend Dikzaal een 
heel decor had opgebouwd en dat we vooraf een feest met muziek  
hadden? Ze komen 10 juli weer terug met een Gouwe Ouwefeest.  
Dat beloofd weer een geweldig feestje te worden.  
Natuurlijk met hapjes en drankjes en er kan gedanst worden! Het feest  
begint om 14.30 uur in de Arend Dik zaal. 
U komt toch ook? 
 
 

In de maand juli is er geen rek en strekclub i.v.m. vakantie van Han Nool 
 
 
Beeldfiets 
Inmiddels is het iedereen wel bekend dat we een beeldfiets in huis hebben. 
Er wordt dan ook flink gebruik van gemaakt. Onze twee enthousiaste vrijwilligers Emanuel 
en Andries staan voor u klaar om u op weg te helpen zodat u kunt fietsen in de stad van uw 
keuze. Fiets bijvoorbeeld door de straten van Zaandam, Amsterdam, Enkhuizen en nog vele 
andere plaatsen en  maak er een reis van herkenning van.  Met of zonder trapondersteu-
ning terwijl u veilig op een  stoel of uw eigen rolstoel zit.  
Op de volgende momenten zijn de vrijwilligers aanwezig: 
Maandag      10.00-12.00 uur     Emanuel 
Dinsdag          10.00-12.00 uur     Emanuel 
Woensdag      11.00-12.00 uur     Emanuel 
Donderdag     10.00-12.00 uur     Andries       
Vrijdag          10.00-12.00 uur     Andries     
De beeldfiets staat in de fietsruimte achter het winkeltje.  
U bent van harte welkom om het een keer te proberen.  
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Dagje uit met de vrijwilligers 
11 mei 2018  
Vrijdag 11 mei was het dan zover.  
Met 75 vrijwilligers zijn we een dag 
uit geweest naar Garderen.  
Om 10.30 uur vertrokken we met 
twee bussen, goed gehumeurd en 
met prachtig mooi weer richting het 
Gooi. Rond 12.00 uur zijn we  
neergestreken in restaurant 
De  Molen. Een enorm restaurant 
waar voor ons de tafels gedekt  
stonden voor een lunch. 
Nadat we het ons goed hebben laten smaken en gebruik hebben gemaakt van het sanitair zijn 
we weer in de bus gestapt voor de volgende halte Garderen. 
In Garderen worden elk jaar op het land van een particulier zandsculpturen gemaakt, beelden 
van zand, met steeds een ander thema. Dit jaar is het thema Hollandse meesters. 
Er is een binnen en een buitengebeuren die vol staan met zandsculpturen van Hollandse 
meesters. Wat een kunstwerken, prachtig! Twee uur lang hebben we daar rond kunnen lopen 
om alles te bekijken en op een terras nog heerlijk kunnen genieten van het mooie weer en een 
drankje. 
Toen was het weer tijd om naar Zaandam te gaan. Bij terugkomst in Mennistenerf stond een 
heerlijk Indisch buffet voor ons klaar. Het was een mooi afsluiting van een geweldige dag. 
 
Met dank aan alle vrijwilligers die deze dag mede tot een succes hebben gemaakt! 
Wilt u alle foto’s zien? Ga dan naar de website van Mennistenerf -> foto’s. 
 Het wachtwoord is Zaandam1502! 
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UITBUREAU  MENNISTENERF 

  
Voor bewoners  uit huis, aanleunwoningen en wijk. 
Op woensdag 27 juni hebben we een dagtocht naar Genemuiden. Hier bezoeken we het 
Tapijtmuseum. We stappen om 10.30 uur in de bus en rijden naar Tollenbeek voor een  
3 gangendiner met rollade. Daarna rijden we door naar Genemuiden naar het  
tapijtmuseum waar we ook koffie met wat lekkers krijgen. Om ongeveer 18.00 uur zijn we 
weer terug bij Mennistenerf. 
Deze dagtocht kost u €40,00 all-in. 
 
Woensdag 25 juli organiseren wij een tocht naar Hilversum. Om 11.00 uur vertrekt de bus 
via een mooie route naar Hilversum. Hier bezoeken wij het vliegveld. Op deze plek is van 
alles te zien, we zullen plaats nemen in het restaurant. Hier zal er een heerlijke koffietafel 
aan ons uitgeserveerd worden. Tijdens het eten kunnen we genieten van een prachtig  
uitzicht van onder andere startende en landende vliegtuigen. Ook de natuur in deze  
omgeving is prachtig.Na het eten is er nog wat vrije tijd om zelf rond te kijken zowel binnen 
als buiten.Op de terugweg naar Zaandam maken we nog een mooie rondrit door de mooie 
omgeving van het Gooi. Hier maken we ook een stop voor een lekker ijsje. Om ongeveer 
17.00 uur zijn we weer thuis. 
Deze tocht kost u € 30,00 all-in. 
 
Woensdag 29 augustus gaan we naar de Johanna’s Hof in Castricum. Rond 11.00 uur  
vertrekken we richting kust via Wormerveer, Krommenie, Uitgeest en Castricum waar we 
aankomen bij Johanna’s Hof. Daar staan de tafels voor ons gedekt en krijgen we een  
heerlijke pannenkoek naar keuze met een drankje en een ijsje toe. Hierna lopen we naar de 
overkant voor een bezoek aan De Hoep waar u allerlei informatie vindt over het rijke  
duingebied. Op de terugreis gaan we via de boulevard van Egmond richting Zaandam waar 
we rond 17.30 uur aan zullen komen. 
De tocht kost u €30,00 all-in.  
 
Wilt u mee met deze tochten dan kunt u elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur een 
kaartje kopen bij Erika. Zij zit in de hal van Mennistenerf. 
 
Voor bewoners die wat meer moeite hebben met lopen. 
Op woensdag 13 juni gaan we naar de Dam in Zaandam waar we op een terras hopelijk 
van het zonnetje, een kopje koffie en wat lekkers gaan genieten. Wilt u mee? Geef u dan op 
bij de receptie. 
De kosten zijn €6,00 te betalen bij de receptie. 
 
Woensdag 18 juli gaan we naar de Bonte Belevenis in Assendelft. Hier kunnen we allerlei 
dieren bekijken en op het terras genieten van de heerlijke zelfgebakken appeltaart. 
De kosten zijn €6,00 die u kunt betalen bij de receptie. Geef u daar ook op want de  
plaatsen in de bus zijn beperkt. 
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Vlinder.  

De weg van een vlinder gaat niet over rozen. 

Meestal wordt voor geurige bloemen gekozen. 

Ik zag haar laatst zitten op een vlinderplant. 

Sprieten vooruit, statig en heel charmant. 

Maar wel vleugellam en afgemat. 

Door de zoete nectar Was ze fladderzat. 

(Foto & tekst Koos.) 
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ZAANSE HISTORIE         Ruud Meijns 

ELECTRISCHE FIETS 
Tegenwoordig schieten de fietsers je voorbij met hun elektrische aandrijving. Maar er is 
natuurlijk niets nieuws onder de zon. Bij de heer Verhoef, Stadhuisplein te Zaandam 
arriveerde vrijdag 22 juli 1932 de eerste elektrische fiets van de bekende Gazelle  
fabriek.  
 
Er werd een proefrit gemaakt, de fiets reed niet snel maar wel geruisloos, een soort  
glijden. De topsnelheid ligt op ca. 25 km. De 
fiets is uitermate geschikt voor mensen op 
leeftijd. De bediening is makkelijk, even  
trappen om op gang te komen, stroom  
inschakelen en daar ga je! De voortbeweging 
geschiedt door een elektromotor met 
ketting aandrijving op het achterwiel. De 
stroomlevering vindt plaats door een accu, 
op stevige wijze in het frame opgehangen en 
met een capaciteit om 80 km af te leggen. 
De accu wordt met een gelijkrichter weer 
opgeladen. De elektrische fiets uit 1932 reed 
door de Zaanstreek en werd bereden door 
de heer Schoemaker van molen het Zwarte 
Kalf. 
 
 
In de schoolbanken 

 
Had u er ook zo’n moeite mee, op school, om in de  
schoolbank te komen. Je knieën stoten aan de kant als je 
er in- of uit moest. Als het een erg grote klas was zat je 
soms met z’n drieën naast elkaar. 
 
 

 

 

En zoals hier op de foto met de hele klas, “netjes 
zitten” had de juf nog gezegd, armen over elkaar. 
Toch was het een leuke tijd op de lagere school. Je 
wist nog van niks en de toekomst lag open voor je. 
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              Door  Ruud & Koos  

 
 

 

 
Zevenmakerii 
Op de foto van rond 1900 staat het huis, Oostzijde 212, van dhr. G. Vooren. Op het bord aan 
z’n huis staat ‘Builen- Harpen- en Zevenmakerij. Hij maakte zeven die in de pelmolens  
gebruikt werden. 
 

 
Het woord ‘Zeven ’kennen we allemaal, maar 
‘Builen’ en ‘Harpen’ zijn niet zo bekend. Maar 
ook dat waren zeven en de verschillende namen 
had te maken met de grote van gaatjes in de 
zeef. In de tijd dat er nog pelmolens actief waren 
verdiende dhr. Vooren een goede boterham.  
 
 
 
 

 
Maar tijden veranderen en beroepen, zoals het 
met de hand maken van zeven, werd door de 
industrie overgenomen. En het pand aan de 
Oostzijde kreeg een andere bestemming. Op de 
foto is het een tabakswinkel geworden die door  
mevr. Wolleswinkel werd gedreven.  
Gelukkig hebben we de foto’s nog. 
 
 
 
Maar ook de tabakszaak is alweer verleden tijd. Het is nu een woonhuis met een mooi  
uitzicht op het water in de Zaan dat ondanks alle veranderingen gewoon blijft stromen. 
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VERTROUWENSPERSOON VOOR CLIËNTEN 

Graag stel ik mij even aan u voor: 
Mijn naam is Sabine van Pelt en met ingang van mei 2018 ben ik 
vertrouwenspersoon voor cliënten en familie van cliënten van 
Mennistenerf. Als u het lastig vindt gevoelens van onvrede of 
ongenoegen direct met de medewerker of diens teamleider te  
bespreken, kunt u hierover vertrouwelijk met mij in gesprek gaan.  
De vertrouwenspersoon voor cliënten is niet in dienst van  
Mennistenerf, maar kent wel de klachtenregeling en kan u hierin 
ondersteunen.   
 
Sinds 2009 werk ik bij Facit, een bureau dat o.a. onderzoek doet naar cliënttevredenheid 
en cliëntparticipatie. Ik hoop dat ik cliënten of familie van cliënten van Mennistenerf,  
indien nodig, van dienst kan zijn. U kunt mij bereiken via het algemene nummer van Facit 
0251- 212202, u krijgt dan een secretariaatsmedewerker van Facit aan de lijn die u met 
mij in contact zal brengen. Daarnaast kunt u mij ook via mail bereiken:  
sabine.van.pelt@facit.nl 
 
 

 
 
PINKSTEREN 2018 
 
Tijdens de kerkdienst met onze voorganger dominee  Willemien Roobol is er een  
Pinksterspel opgevoerd, geschreven door onze vroegere dominee Jolan Banai genaamd. 
 
      “Een geest van liefde” 
Regie : Cor Treffers 
Piano : Gerard Verwer 
Spelers: Nel Bier, Elsje Verwer, Anne Pasterkamp, Wing Kuijper, Trijntje Munters en  
Merk Rijken. 
Het is een bijzonder spel dat op een geloofwaardige manier is opgevoerd door de  
spelers. 
Wij allen zijn Jolan heel dankbaar dat zij de tijd neemt om voor ons zo’n mooi spel te 
schrijven. 
Heel veel dank!!   Nel Bier 
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Even voorstellen - Rob de Jong 
       
   Rob is op 28 september 1936 in De Wetstraat  25 in Zaandam 
   geboren. Hij is dus bijna weer terug op zijn geboorteplek. 
 
   In 1937 kreeg Rob polio en die heeft nu definitief toegeslagen. 
   Lopen of staan gaat niet meer en de kracht in z’n  handen  
   armen neemt af,  vandaar dat u hem altijd in z’n rolstoel  
   ziet zitten. 

Rob heeft, ondanks z’n handicap,  altijd hard gewerkt in de reclame, in de  
platenindustrie. Daarnaast heeft het toneel aan hem getrokken. Als jong ventje had hij 
al een poppenkast met een vriendje en later stond hij bij de toneelvereniging op de 
planken.  
 
Weer wat later trad hij met twee vrienden,  
Andries Selie en Cor Klahman, op als bandparodisten 
onder de naam ‘The Mixers’. Een bandparodist is  
iemand de met een van te voren opgenomen  
geluidsband werkt. Ze doen de geluiden met allerlei 
gekkigheid na. Ze hebben in die tijd met veel bekende 
artiesten zoals Willy Albert, Rudi Carell  gewerkt.  
 
 
Rob is jarenlang als voorzitter verbonden geweest bij de operettevereniging Czaar Peter 
en heeft daar aan vele producties meegewerkt. Na 10 jaar operette heeft hij nog jaren 
zich ingezet voor de Barbershop Harmony Zaanstad. Na zijn verhuizing naar Westzaan 
bracht zijn fotografiehobby hem in contact met het blad ‘De Westzaner’. Dat leidde  
ertoe dat er in Westzaan een beeldbank is opgezet waar men de grote verzameling van 
foto’s van Westzaan kan bekijken. 
 

 
 
 
 
 

Toen z’n gezondheid hem in de steek liet heeft hij ook van de Westzaanse Beeldbank 
afscheid moeten nemen. 
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HISTORISCH ZAANDAM 
Sinds enige tijd bestaat er in Zaandam ook een  
historische vereniging onder de naam ‘Historisch  
Zaandam’. Tijdens een openbare ledenvergadering in 
het Zaans Museum op 23 april werd het bestuur  
officieel geïnstalleerd. Het was wel nodig want in alle 
vroegere gemeenten in de Zaanstreek bestond zo’n  
vereniging al, en nu dus ook in Zaandam. Het doel is om 
zoveel mogelijk geschiedenis van Zaandam te vergaren 
en daar vragen we de medewerking van alle  
Zaandammers voor.  
 
Mocht u in het bezit zijn van bijv. foto’s van verdwenen buurten, gebeurtenissen enz. 
dan houden we ons aanbevolen. Ook uw verhalen over vroeger zijn van belang want het 
zijn de mensen die de geschiedenis maken. Op internet kunt u onze website bezoeken:  
www.historisch-zaandam.nl. U kunt mij bereiken 075-7717665 of laat een berichtje bij de 
receptie. Alvast bedankt Ruud Meijns. 
 

 

 
 

 

http://www.historisch-zaandam.nl
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De oplossing van de puzzel april/mei was  Narcissen. De gelukkige winnaar is  Mw. Kaal 
 Als “notaris” fungeerde dit keer  Gerrie van het winkeltje 
De winnaar ontvangt een cadeaubon voor het avondrestaurant. Deze kunt u  
ophalen bij de receptie. Als u de oplossing van bovenstaande puzzel weet, dan kunt u deze  
voor  30 juni 2018 inleveren bij receptie Mennistenerf.  

  

Naam:………………………………………Adres……………………………… 

 

 

 

Uitslag puzzel van  juni/juli 2018 

                                            PUZZELEN VOOR JONG & OUD 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 

         

10 11 12 13 14 15 16   
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                      Door Koos van der Woude. 

 
Brood, beschuit en Waxinelichtjes. 
 
Een Verkadelaantje in  Mennistenerf ?. 
Ja zeker, daar langs kom je in de nieuwe binnentuin.  
Verkade, wie kent ze niet. De meisjes van Verkade, de  
waxinelichtjes. De plaatjesboeken en nog veel meer.  
 Koos dook in de geschiedenis van deze koekjesbakker. 
 
Molen de Ruyter. 
Aan de overkant, in de Westzijde, naast het stoomveer, 
stond eeuwen lang een meelmolen uit 1439. Deze is in 
1864 is gesloopt.  In 1863 begon. G Verkade  met het  
vervaardigen van patentolie. Toen hij 50 jaar oud was, 
brandde zijn patentoliefabriek in 1875 tot de grond toe af. 
Hij ging niet bij de pakken neer zitten, maar wilde weer een nieuwe fabriek. Niet een van 
hout, maar van steen, zei hij.  

 
Op 2 mei 1886 begon Verkade zijn stoombakkerij 
'De Ruyter' op een terrein van ruim 1200 m² aan 
de Zaan. In deze bakkerij, met de werd een  
stoommachine geplaatst om de verschillende  
machines van drijfkracht te voorzien. De naam  
De Ruyter' was gekozen met een knipoog naar het 
 verleden: de eerste molen van Zaandam-West 
droeg die naam. Brood was niet het enige product 
dat de fabriek ging leveren; er werd ook beschuit 
gebakken, omdat men hierbij de warmte van de 
ovens, na het bakken van brood, nog efficiënt kon 
gebruiken. Naast de broodfabricage, werd al  

spoedig met het maken van beschuit begonnen. Vooral toen de beschuit in bussen werd 
verpakt, nam de omvang toe. De naam Verkade werd alom bekender. Na het bakken van 
ontbijtkoek, kwam er in 1912 een nieuw product; biscuits en koek. 
Maar Verkade was er de man niet naar om alleen die  producten te maken. Met inbreng 
van zijn zoons ging hij over tot het maken van waxinelichtjes, in de theelichtjesfabriek. In 
1898 was Verkade de eerste in Nederland die theelichten van paraffine was ging  
fabriceren in de fabriek aan de Lauriergracht te Amsterdam. Hij had het octrooi  
overgenomen van zijn Engelse schoonzoon. Bij de sluiting van de Amsterdamse fabriek in 
1919 werd de productie van theelichten overgebracht naar Zaandam. Het ging zo goed dat 
men zelfs een aparte fabriek bouwde. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoommachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theelicht
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Wij wensen U allen veel woonplezier!          
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
 
 
 
  
 

 OVERLEDENEN   

 vanaf 22-03-18  t.m. 23-05-18   

    

Overleden op:  Adres: leeftijd 

22-mrt-18 Mevr. J. Draaisma App 114 95jr 

1-apr-18 Mevr. F. Kuyt App 410 89jr 

4-apr-18 Mevr. C. Schaap App 110 79jr 

7-apr-18 Dhr. A. Schone App 411 83jr 

7-mei-18 Mevr. C. Horn MS 8 75jr 

                  12-mei-18 Dhr. K. de Kok HG 61 76jr 
    

 NIEUWE BEWONERS  

23 mrt Mevr. J. Uitendaal HG 7 

 4 apr. Mevr. W. List App.320 

9 apr. Mevr. D. Oudkerk App. 306 

14 apr. Mevr. O. Kok App. 410 

14 apr. Mevr. J. Hilgers App. 411 

15 apr. Mevr. H. Pos AGV 42 

16 april Mevr. M. van Gulik App. 110 

15 mei Dhr. J. Zwart HG 41 

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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Door Marie Kleij     KLEIDOIFFIE    

 

 

 

GORT 
Er was een tijd dat gort een belangrijk volksvoedsel was. De gepelde gerst werd dagelijks 
gegeten, zeker in de Zaanstreek. Er werkten immers veel ‘pelders’ op de pelmolens. Er is 
een wijk naar hen genoemd: Peldersveld. 
 
Kruideniers worden nog wel eens ‘grutters’ genoemd. Dat herinnert aan hun eertijds  
belangrijke koopwaar, de gort. Grutters heetten destijds ‘gorters’. 
Het is nog een bekende familienaam: Gorter. Herman Gorter is de bekendste, zijn  
geboortehuis staat in Wormerveer.  Wie kent niet zijn beroemde gedicht  Mei.  
Weer even terug naar de gort ( molen Het Prinsenhof)  en hoewel we nog steeds  
gortepap kant-en-klaar kunnen kopen bij de grutter, is het toch met de gort ‘in de gort 
‘elope’. 
 
Et is in de gort ‘elope : het is misgegaan. 
je hewwe et in de gort lope lete, dan ben je de schuldige. 
 
KORT VOOR DE KOP WEZE 
We vinden deze uitdrukking in het Westfries woordenboek, maar kennen het ook in de 
Zaanstreek. Het betekent ‘driftig, opvliegend, gauw beledigd zijn’.  
Ientje kort houwe betekent ‘iemand strak houden’, eigenlijk komt dat van een dier kort 
aan de lijn houden.  
 
Te kort zetten , van een molen, : in schuine richting zetten, slechts half op de wind 
zetten, zodat de wind niet recht op de roeden blaast.  
 

SAKKERJANNETJE. 
Als er iemand op je tenen staat, of je hengste met je hutte een prokie in de weeg, maar 
ok op je fleke, ken der zomaar puur wet krachtegs oit je mond valle.  
Maar zuks hóórt niet vezellef. Daarom hebben we ook in het Zaans andere woorden  

uitgevonden. Me hoeve ze niet te vertale docht ik. 
 
Jemie, jemigkremig, Grote Griet in de rapekelder, te 
blikstien, sakkerjannetje,  
Grietvansaime, potjandorie, gortintzakkie,  
gadsterdankie. Der benne der nag meer, maar et ken 
zo wel. Kusje der op is ook goed. 
 
Met je hutte een prokie in de weeg hengste :  met 
je klompen een haakje in de muur slaan. 
Fleke  in plaats van ‘handen’ mochten we thuis 
niet zeggen, dat was immers niet netjes. Fleke 
komt van ‘vlerken’. 
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 VERJAARDAGEN      JUNI   

1 juni Mw. J. Uitendaal  HG 7  95 jaar 

1 juni Mw. B. Rus AGV 44 95 jaar 

4 juni Dhr. C. Visser WS 22A 92 jaar 

5 juni  Mw. C. Potma App  322 92 jaar 

5 juni Dhr. J. Bonte MS 28 88 jaar 

11 juni Mw. B. Feenstra App. 112 80 jaar 

12 juni  Mw. T. Bergers App. 305 89 jaar 

14 juni Dhr. B. Albers AGV 36 70 jaar 

15 juni Dhr. F. Janssen HG 35 69 jaar 

16 juni Mw. B. Unen HG 11 85 jaar 

18 juni Mw. M. Huijsman WS 8A 84 jaar 

20 juni Dhr. M. de Boer WS 14 83 jaar 

21 juni Mw. M. Horn App. 213 87 jaar 

26 juni Mw. M. Hartjes App. 115 90 jaar 

28 juni Mw J. Mannaert MS 36 81 jaar 

28 juni Mw. A. Bonte MS 28 80 jaar 

29 juni Mw. T. Homma App. 1-11 89 jaar 

30 juni  Mw. M. Rep WS 28 94 jaar 

 VERJAARDAGEN   JULI   

2 juli Mw. N. Klokkemeijer MS 16 89 jaar 

4 juli Dhr. H. Helmhout App 108 81 jaar 

5 juli Mw. C. Mantel App. 323 60 jaar 

16 juli  Mw. A. Rot WS 12A 91 jaar 

16 juli Mw. S. Kaal WS 30 83 jaar 

19 juli Mw. v.d. Horst WS 4 87 jaar 

19 juli Dhr. J. Huijsman App 405 82 jaar 

21 juli Mw. A. Prins App 109 82 jaar 

22 juli Dhr. W. Blank HG 79A 100 jaar 

24 juli Dhr. R. Vanbijleveld App.120 72 jaar 

26 juli Mw. J. Meijden App.402 91 jaar 

27 juli Mw. P. de Wind App. 101 77 jaar 

30 juli Mw. A. Exalto HG 69 90 jaar 

    

 
Wij feliciteren alle jarigen en wensen u een gezellige dag! 
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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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  Journaal is onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg het week journaal  op de informatieborden & kabelkrant 

JOURNAAL JUNI  
Week 22 

vrijdag 1 juni 10.00-12.00 Beeldfietsen met Emanuel in de fietsruimte. 

zondag   3 juni 14.30 Vanmiddag treedt voor u op het harmonie orkest "Apollo" uit  
Zaandijk.  Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  

Week 23 
maandag   4 juni 10.00-12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte. 

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30-16.00 De kunstclub o.l.v. Cor Treffers  in de Molenwiek.  

dinsdag 5 juni 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00-12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.00-16.00 In de Arend Dik zaal kunt u uw rollator laten checken. Remt 
hij nog wel goed/wielen oké/ etc. Chiel v/d Stelt weet er alles 
van, en het is een handige man.     

woensdag 6 juni 14.30-16.00 
19.30 

Beeldfietsen in de fietsruimte. 
Herdenking overleden bewoners in de Arend Dik zaal 

donderdag 7 juni 09.15 
10.15 

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

    14.00 Koersballen vanmiddag in de Arend Dik zaal. 

    10.00-12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte 

vrijdag 8 juni 10.15 Gespreksgroep ”In gesprek over het leven”, in de huiskamer 
op de  3e etage. 

    10.00-12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

zondag 10 juni 10.15 Kerkdienst: Voorganger Broeder Jan Broere 

    14.30-16.00 Mark Kirkenier, een pianist, toetsenist  & componist.  
Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  

Week 24 
maandag 11 juni 10.00-12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte 

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30-15.00  Bibliotheek in de "Molenwiek". 

dinsdag 12 juni 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00-12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte 

    13.30-16.30 Verkoop kleding Marion mode  de Arend Dik zaal. 

woensdag 13 juni 14.30/16.00 Beeldfietsen  in de fietsruimte.  

 LET OP   14.30 In de Arend Dik zaal KIENEN Let op 1 week eerder 

    17.15 Avondrestaurant buren uit de Wetstraat en  
aanleunwoningen eten in het restaurant 
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donderdag 14 juni 09.15 
10.15 

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

    14.00 Koersballen vanmiddag in de Arend Dik zaal.  

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte. 

    14.00/16.00 RABO-spreekuur. Heeft u vragen en/of geldzaken te regelen 
dan kunt u die afhandelen  aan de leestafel bij de receptie. 

vrijdag 15 juni 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    16.00 Gezelligheid de midden in de maandborrel in de Pantry. 

zondag  
vaderdag 

17 juni 14.30 "The Neighbours" verzorgen een topmiddag.  
Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  

Week 25 

maandag 18 juni 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30/16.00 De kunstclub o.l.v. Cor Treffers in de Molenwiek.  

dinsdag 19 juni 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

woensdag 20 juni   GEEN beeldfietsen vandaag. 

    14.30/16.00 De Arend Dik zaal is vandaag de plaats waar de bewoners  
afscheid kunnen nemen van onze directrice Anne-Els. 

donderdag 21 juni 09.15 
10.15 

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

    14.00 Koersballen vanmiddag in de Arend Dik zaal.  

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte. 

vrijdag 22 juni 10.15 Gespreksgroep “In gesprek over het leven”  in de huiskamer 
op de 3e etage. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

zondag         24 juni 10.15 Kerkdienst: Voorganger Pastor Jos van Steen oec.-avondmaal 

    16.30/16.00 "De Baksmaten"  Gezellig zeemanskoor feestelijke zangmiddag. 
Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  

Week 26 

maandag            25 juni 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30-15.00  Bibliotheek in de "Molenwiek". 

dinsdag       26 juni 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.00/16.00 Kleding verkoop firma Wiba Modes in de Arend Dik zaal.  
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woensdag 27 juni 14.30/16.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30-16.00 WII spel op het grote scherm in de Arend Dik zaal. 
donderdag 28 juni 09.15 

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

      GEEN Koersbal vanmiddag. De medewerkers nemen afscheid 
van Anne-Els in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.00/16.00 RABO-spreekuur. Heeft u vragen en/of geldzaken te regelen dan 
kunt u die afhandelen  aan de leestafel bij de receptie. 

vrijdag 29 juni 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

      GEEN CULINAIRE AVOND (wegens vakantie) 

zaterdag 30 juni 19.30 Ondanks de vakantie gaan we vanavond  gewoon klaverjassen. 

JULI 
zondag 1 juli 16.00-20.00 "Puur Mokum" is vanmiddag te gast.   

Voor meer informatie en prijzen zie de affiches.  

Week 27 

maandag 2 juli 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30/16.00 De kunstclub o.l.v. Cor Treffers  
dinsdag 3 juli 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

woensdag 4 juli 14.30/16.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

donderdag 5 juli 09.15 
10.15 

GEEN Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
GEEN Cliëntenraad in de Arend Dik zaal. In de maand juli. 

    14.00 Koersballen vanmiddag in de Arend Dik zaal.  

    10.00/12.00 U kunt weer beeldfietsen in de fietsruimte.  

vrijdag 6 juli 10.15 Gespreksgroep “In gesprek over het leven “ in de huiskamer  
op de 3e etage. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

zondag  8 juli 10.15 Kerkdienst: Voorganger  Mw. T.J. Brouwer 
    14.30 Vanmiddag een optreden van het  "Westvries Collectief".  

Voor meer Informatie en prijs zie de affiche.  

Week 28 

maandag 9 juli 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal 

    13.30/15.00  Bibliotheek in de "Molenwiek". 

dinsdag 10 juli 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30/16.00 Vanmiddag het "Gouwe ouwe feest van de tijdmachine" in de 
Arend Dik zaal. Oude tijden herleven weer.  
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woensdag 11 juli 14.30/16.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30/16.00 Het  WII spel op het groot scherm in de Arend Dik zaal  

    17.15 Avond restaurant de Buren uit de Wetstraat en de 
 aanleunwoningen eten samen met koffie/thee na in de 
"Ontmoeting". 

donderdag 12 juli 09.15 
10.15 

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

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal . 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte 

    14.00/16.00 RABO-spreekuur. Heeft u vragen en/of geldzaken te regelen 
dan kunt u die afhandelen  aan de leestafel bij de receptie. 

vrijdag 13 juli 16.00 Gezelligheid kent geen tijd, midden in de maandborrel in de 
Pantry. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

zondag  15 juli 14.30/16.00 Vanmiddag treden op Jolanda en Ad van Boxtel.  
Voor info en prijzen zie de infoborden. 

Week 29 

maandag 16 juli 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

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

dinsdag 17 juli 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

woensdag 18 juli 14.30/16.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 De Arend Dik zaal stroomt weer vol want we gaan KIENEN.  

donderdag 19 juli 09.15 
10.15 

GEEN Rek en Strek o.l.v. Han Nool  
GEEN Cliëntenraad in de Arend Dik zaal. 

    14.00 Koersballen in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte 

vrijdag 20 juli 10.15 Gespreksgroep Ïn gesprek over het leven” In de huiskamer op 
de 3e etage  

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

zondag 22 juli 10.00 Kerkdienst: Voorganger  ds Willemien Roobol 

    14.30/16.00 GEEN muziek vandaag 

Week 30 

maandag 23 juli 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    13.30/15.00  Bibliotheek in de "Molenwiek". 

dinsdag 24 juli 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  
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woensdag 25 juli 14.30/16.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30-16.00 Het WII spel op het grote scherm in de Arend Dik zaal. 

donderdag 26 juli 09.15 
10.15 

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

    14.00 Koersbal in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.00/16.00 RABO-spreekuur. Heeft u vragen en/of geldzaken te  
regelen dan kunt u die afhandelen  aan de leestafel bij de 
receptie. 

vrijdag 27 juli 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    18.00 GEEN CULINAIRE AVOND wegens vakntie 

zaterdag 28 juli 19.30 Klaverjassen. De tafels staan klaar. U komt toch ook !!!!. 

zondag  29 juli 14.30/16.00 Nog niet bekend.  Houd de info borden in de gaten 

Week 31 

maandag 30 juli 10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

    14.30 Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

    14.30/16.00 De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers. In de Molenwiek. 

dinsdag 31 juli 09.00 Handwerken, in de Arend Dik zaal. 

    10.00/12.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

woensdag 1 augustus 14.30/16.00 Beeldfietsen in de fietsruimte.  

donderdag 2 augustus 09.15 
10.15 

Rek en Strek club o.l.v. Han Nool  
Cliëntenraad  in de Arend dik zaal. 

    14.00 GEEN KOERSBALLEN in de maand augustus 

    10.00/12.00 Beeldfietsen  in de fietsruimte.  
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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 

Beeldfietsen 10.00/12.00 Elke werkdag Fietsruimte 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag  

Spelmiddag 14.30 Elke week 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 Arend Dik zaal 

Beeldfietsen 10.00/12.00 Elke werkdag Fietsruimte 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag  

Pedicure 4e etage 11.00/14.00 Elke dinsdag Op afspraak 

Avondrestaurant 17.15/18.30  Arend Dik zaal 

WOENSDAG    

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

Beeldfietsen 10.00/12.00 Elke werkdag Fietsruimte 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag  

Kienen 14.30 Elke 3e woensdag 
v/d maand 

Arend Dik zaal 

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

17.15/18.30 Elke 2e woensdag 
v/d maand 

Arend dik zaal/ Ont-
moeting 

Avondrestaurant 17.15/18.30  Arend Dik zaal 
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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 

DONDERDAG 

Kapsalon Helena 
1e etage 

09.00/12.30 Elke week Op afspraak 

 Rek en Strek Club                                                                                                                                           09.15                Elke week                                                            Arend Dik zaal     

Open inloop  
Cliëntenraad    
 Han Nool 

10.15    Elke week  Arend Dik zaal 

Beeldfietsen 14.30/16.00 Elke werkdag Fietsruimte 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag 

Koersballen 14.00/16.00 Elke donderdag Arend Dik zaal 

Hoortoestelspec.   
"Beter Horen" 

15.00/16.00 Elke 2e donderdag v/d 
maand 

Dokterskamer 2e etage. 

RABObank   
spreekuur 

14.00/16.00 1x14 dagen in de even 
weken  

Leestafel receptie 

Avondrestaurant 17.15/18.30   Arend Dik zaal 

VRIJDAG 

Beeldfietsen 10.00/12.00 Elke werkdag Fietsruimte 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag 

"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 zondagmiddag Arend Dik zaal 

Kerkdienst 10.15 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, in het weekend en op  
feestdagen van 10.30 – 17.00 uur 
 
 

                                        
Apotheek servicepunt Mennistenerf  
BENU Apotheek Oostzijde Bakker is weer aanwezig in  
Mennistenerf.  Wij zijn maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur  
geopend. Recepten die u vóór 13.00 uur inlevert, kunt u de volgende 
dag na 11.00 uur ophalen. Indien u wenst kunnen ze ook bezorgd  
worden. Ook kunt u bij ons terecht voor zelfzorg 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         €90,00  
Trefpunt          €35,00  
Vergaderpunt         €35,00  
Verschillende kleine zalen, beamer en scherm  €35,00  
Bediening p.p. / per uur.      €23,50 
Genoemde prijzen zijn geldig tot 1 juli 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 Afgevaardigde bewoners commissie 

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 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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