Terugblikken en kijken naar september
Laten we samen terugblikken. Augustus was een mooie maand.

We hebben de handwerkclub én het koersbal moeten missen, maar gelukkig komt iedereen
weer terug van vakantie. Het betekende niet dat we ons hoefde te vervelen.
We hebben mogen genieten van Dans voor de deur, een drietal die bij ons in de binnentuin
kwam optreden met een dansvoorstelling.
Een heuse nostalgie quiz, waar de kennis van vroeger weer naar boven kwam gepaard met
mooie herinneringen. We hebben samen gezongen en op de zondag wordt er altijd nog gedanst en genoten van de leuke muziek die er gespeeld wordt.
Ook maakte de Arend Dik zaal plaats voor een Zomers Boeket. Gedichten die voorgedragen
werden en gedichten die we samen hebben kunnen maken. Zijn jullie ook al wezen kijken bij
de poppententoonstelling?

Het was fijn om te zien dat er veel mensen hebben deelgenomen aan de TuinQuiz. Degene
die mee hebben gedaan wil ik van harte bedanken! Ook voor de notities dat de TuinQuiz in de
smaak is gevallen! Ondertussen zijn alle antwoordenbladen nagekeken en is er een winnaar
bekend, deze persoon zal binnenkort zijn/haar cadeau in ontvangst mogen nemen. Diegene
krijgt hier bericht over.
Een beetje rondstruinend kwam ik het gedicht tegen dat ik als afsluiter graag met jullie wil
delen:
De droge warme zonnige zomer
wordt door het najaar verdrongen
Het bezorgt ons nieuwe geur terwijl
de zon haar kracht aan het verliezen is.
Mooi seizoen, wat ben je lief met
je zachte oranje tinten, dagen worden
korter, avonden vallen steeds sneller, jas
en mantel komen uit de kast; herfst begint.
Wat is het leven druk op de boerderij:
Het is de tijd om de oogst binnen te halen
Een koeike voelt grassprietjes kriebelen tussen
haar tenen, woldragers worden nog eens geteld.
Laten we ook even genieten van heerlijke
nazomer: een laatste ronde op het terras of
struinen in het bos waar wij op zoek gaan naar
gevallen blad, paddenstoelen spelen verstoppertje.
Boom en struik verliezen ook zoetjes: appel
blauwe bes braam peer geplukt voor een recept
Kom oog in oog met een jonge kwispel en stekeltje
Het zal snel gebeuren: September staat voor de deur.

Jennifer

DE KERKDIENSTEN
Tweemaal per maand hebben we kerkdiensten op vrijdagmiddag in de
Arend Dik zaal. U bent van harte welkom deze diensten mee te komen
vieren. De diensten worden iedere eerste en derde vrijdag van de
maand gehouden, om 14.30 uur.
Op 2 September gaat de doopsgezinde Vrijzinnige voorganger
Ds. Menno Hofman voor.
Op 23 September gaat ds. Iris Speckmann voor (Geestelijke
Verzorger van het Mennistenerf)
Wilt u deelnemen aan de kerkdienst, maar wilt u even worden opgehaald, laat dit dan
weten aan de geestelijk verzorger, het zorgpersoneel, of aan de receptie.
Let op 23 september is een alternatieve datum. We vieren voor een keer op de vierde
in plaats van de derde vrijdag van de maand Dit i.v.m de Deur-tot-Deur-Loop
GESPREKSGROEP ‘Geloof en leven’ 16 en 30 september
Onder begeleiding van de geestelijk verzorger komen we met een
kleine groep samen voor ontmoeting en gesprek. De groep heeft
altijd wel ruimte voor nieuwe deelnemers. De eerstvolgende
bijeenkomst is in het Erfgoed op de 3e etage op 16 september,
aanvang 10 uur.
En 30 september, aanvang 10 uur tevens in het Erfgoed

AVONDRESTAURANT ‘’DE BUREN’’ 11 september
Op woensdag 21 september komen we weer bij elkaar in Avondrestaurant de Buren,
voor de omwonenden van het Mennistenerf. Eerst eten we lekker samen in de Arend
Dik zaal (om 17 uur).
Daarna delen we in de Ontmoeting verhalen en gedichten met elkaar, bij een kopje
koffie of thee. Die verhalen of gedichten mag u zelf meenemen.
Zoals altijd krijgt u op tijd een persoonlijke uitnodiging, waarmee U zich kunt opgeven
bij de receptie.

.

Activiteitenoverzicht september 1011
WK 35
Do.

1 sep.

Rek en strekclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen
Koersbal

09.15-10.00
10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Vr.

2 sep.

Za

3 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Kerkdienst
Koffie uurtje

10.00-11.00
09.00-12.00
14.30-16.00
10.00-11.00

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal
A.D. zaal

Zo.

4 sep.

Koffie uurtje
Cultuur op zondag:
Optreden: Esemble Varia

10.00-11.00
14.30-16.30

A.D. zaal
A.D. zaal

Vooraankondiging: 1 Oktober - Broederschapsdag
Op zondag 2 oktober komen een aantal mensen van de doopsgezinde gemeente op
visite in het Mennistenerf. Rond het middag uur zullen zij van deur tot deur gaan om u
een kleine presentje aan te bieden. Dit alles is in het kader van ‘broederschapsdag’,
een dag waarop Nederlandse doopsgezinden stilstaan bij hun onderlinge verbinding
en waarop doopsgezinden in Zaandam ook uitdrukking willen geven aan hun
verbondenheid met alle mensen die in en rond het Mennistenerf wonen.

WK 36
Ma.

Kermis week

5 sep.

Koffie uurtje
Beelfietsen
Bibliotheek
Spelmiddag

10.00-11.00
09.00-12.00
13.45-14.30
14.00-16.00

A.D. zaal
Fietsruimte
Molenwiek
A.D. zaal

Di.

6 sep.

Handwerkclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen

09.00-11.00
10.00-11.00
09.00-12.00

A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte

Wo.

7 sep.

Koffie uurtje
Beeld fietsen
Filmmiddag

10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Do.

8 sep.

Rek en strekclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen
Koersbal

09.15-10.00
10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Vr.

9 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen

10.00-11.00
09.00-12.00

A.D. zaal
Fietsruimte

Za.

10 sep.

Koffie uurtje

10.00-11.00

A.D. zaal

Zo.

11 sep.

Koffie uurtje
Cultuur op zondag
Optreden: Jambalaya

10.00-11.00
14.30-16.30

A.D. zaal
A.D. zaal

Broodje van de maand September
Broodje Gezond
Kosten : € 1,00

WK 37
Ma.

12 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Spelmiddag

10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Di.

13 sep.

Handwerkclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen
Fashion Plus verkoop

09.00-11.00
10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Wo.

14 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Crea middag

10.00-11.00
09.00-12.00
14.30-16.00

A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal

Do.

15 sep.

Vr.

16 sep.

Rek en strekclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen
Koersbal
Koffie uurtje
Beeldfietsen
Gespreksgroep
Deur tot deurloop

09.15-10.00
10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00
10.00-11.00
09.00-12.00
10.00
14.30

Midden in de
maandborrel
Koffie uurtje
Koffie uurtje
Geen Cultuur op zondag
Ivm dam tot dam loop

15.30-16.30

A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte
Erfgoed
Verzamelen in de
hal en A.D. zaal
Brasserie
`t Pleintje
A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal

Za.
Zo

17 sep.
18 sep.

10.00-11.00
10.00-11.00

Deur tot deurloop
Vrijdag 16 september is er traditiegetrouw weer een deur tot
deurloop. Heeft u zich nog niet aangemeld?
Lever dan nog snel het antwoordstrookje in bij de receptie.

WK 38
Ma.
19 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Bibliotheek
Spelmiddag
20 sep.
Handwerkclub
Prinsjesdag Koffie uurtje
Beeldfietsen

10.00-11.00
09.00-12.00
13.45-14.30
14.00-16.00
09.00-11.00
10.00-11.00
09.00-12.00

A.D. zaal
Fietsruimte
Molenwiek
A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte

Wo.

21 sep.

Do

22 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Kienen
Avondrestaurant de Buren
Rek en Strekclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen
Koersbal

10.00-11.00
09.00-12.00
14.30-16.00
17.00
09.15-10.00
10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Vr.

23 sep.

24 sep.

10.00-11.00
09.00-12.00
14.30-16.00
10.00-11.00

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Za.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Kerkdienst
Koffie uurtje

Zo.

25 sep.

Koffie uurtje
Cultuur op zondag
Optreden: Gillyan

10.00-11.00
14.30-16.30

A.D. zaal
A.D. zaal

Di.

WK 39
Ma.

26 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Spelmiddag

10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Di.

27 sep.

Handwerkclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen

09.00-11.00
10.00-11.00
09.00-12.00

A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte

Wo.

28 sep.

Koffie uurtje
Beeld fietsen
Samen zingen

10.00-11.00
09.00-12.00
14.30-16.00

À.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Do.

29 sep.

Rek en strekclub
Koffie uurtje
Beeldfietsen
Koersbal

09.15-10.00
10.00-11.00
09.00-12.00
14.00-16.00

A.D. zaal
A.D. zaal
Fietsruimte
A.D. zaal

Vr.

30 sep.

Koffie uurtje
Beeldfietsen
Gespreksgroep

10.00-11.00
09.00-11.00
10.00

A.D. zaal
Fietsruimte
Erfgoed

Een nieuwe gewoonte ter herdenking van overleden bewoners:
een roos op de tafel.
Vanuit een van de bewoners werd kort geleden een idee
geopperd, waar we graag op ingaan. Wanneer een bewoner van
Mennistenerf is overleden, is dat voor degenen die altijd in het
restaurant met deze bewoners aan tafel zaten een schok, en een
gemis. Voortaan zullen we bij het overlijden van iemand stilstaan
door op de plaats die iemand achterliet een roos te leggen. Ziet u
dus een roos op tafel liggen, dan weet u nu wat deze uitdrukt.

De geschiedenis van de Dam tot Damloop
Op 27 augustus 1959 werd de allereerste Dam
tot Damrace gehouden.
Het evenement was een initiatief van de
gemeentebesturen van Amsterdam en
Zaandam als een ludieke protestactie tegen de
gebrekkige verbinding tussen Amsterdam en
Zaandam. Zij wilden zo druk uitoefenen op de
rijksoverheid om de Coentunnel snel te
realiseren. De deelnemers moesten een
parcours van de Zaanse Dam naar de
Amsterdamse Dam afleggen, waarbij alle
mogelijke voer- en vaartuigen geoorloofd
waren. Aan de race deden vele
prominenten mee, zoals de zangeres Teddy
Scholten, dichter Simon Vinkeoog en tekenaar Opland. De jonge
radioverslaggever Kees Buurman liet zich per
motor en helikopter vervoeren en verzorgde de
hele dag meeslepende radioreportages.
Winnaar werd de 32-jarige Wout Bruynzeel met een tijd van 10.25. Hij maakte
gebruik van de speedboot van de Duitse miljonair Herbert Dinkheller uit Essen.
Cees Lansbergen van Le Champion bedacht in 1981 een hardloopwedstrijd
tussen de Dam van Amsterdam en de Dam van Zaandam. Het kostte een aantal
jaren om alle instanties en de gemeentes op één lijn te krijgen, maar in de
zomer van 1985 kreeg de organisatie van de Gemeente Amsterdam eenmalig
goedkeuring. Om de verkeersstromen door Amsterdam zo kort mogelijk te
hinderen werd er zo dicht mogelijk op de IJtunnel gestart.
Op 3 november 1985 werd voor het eerst de Dam tot Damloop als trimloop gehouden. Aan deze loop deden 4300 mensen mee, waarbij Jan Sebille als winnaar
uit de bus kwam. Langs het parcours stonden tienduizenden mensen om de
lopers aan te moedigen. Le Champion organiseerde de eerste trimloop
vlekkeloos, waardoor het weinig moeite kostte om voor de volgende jaren ook
toestemming te krijgen. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot het grootste
hardloopevenement van Nederland.
In 1998 en 1999 deden er skaters mee aan de Dam tot Damloop. Door een ongeluk in de IJtunnel in 1999, waar uiteindelijk een traumahelikopter aan te pas
moest komen, moesten lopers twee uur wachten in het startvak. Er raakten 44
skaters gewond, van wie zeven in het ziekenhuis terechtkwamen. Dit was de
laatste editie waarbij in totaal 3900 skeelers meededen.
Sinds 2003 kent het evenement ook een Dam tot Dam-wandeltocht.
De wedstrijd in 2019 werd gelopen onder warme omstandigheden met een
temperatuur van maximaal 27 °C. De laatste twee startgroepen (circa 4.000
deelnemers) mochten niet meer starten.

