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ORGANISATIE INFO 

 

 

 

 

  

  

Doopsgezind Zorgcentrum Het 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 Ark 

Facilitair manager Robert van der Veer 

  

Management team:  

Teamleider Facilitaire zaken Arnold Blom 

Teamleider Zorg Intramuraal Martha Masker 

Teamleider Zorg Intramuraal Ellen Meijns 

Teamleider Zorg Intramuraal + PG Marina van Rees 

Hoofd Catering en Entertainment Gerard Nasveld 

Teamleider Keuken Milko Nonnekens 

Teamleider Thuiszorg Dirk Prins Mirelle v.d. Meer 

Teamleider Thuiszorg Dirk Prins Jan van Oosten 

  

Raad van Toezicht  

Voorzitter, medische zaken Dhr. O. Hekelaar 

Financiële zaken Dhr. J. Poutsma 

Vastgoed Dhr. C. Stam 

Lid Mevr. H. Keinemans 

  

Vertrouwenspersoon voor bewoners Het Mennistenerf 

Dhr. J. Middelhoven tel. Nr. 075-6706035 

Stadskwekerij 12 1502 CN Zaandam 

Email: middelhoven150@planet.nl  

http://het-mennistenerf.nl/pages/hkz
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          HET ERFNIEUWS IN EEN NIEUW JASJE. 

 

 

Na ruim 30 jaar samen gewerkt te hebben aan de ontwikkeling, verzorging en 

uitvoering van Het Erfnieuws hebben Gijs en Puck besloten te stoppen met 

hun werkzaamheden. Wij zijn beiden zeer dankbaar, voor de vele jaren van 

mooie, verzorgde, informatieve Erfnieuwsbladen. 

 

Nu gaan wij, Sylvia Kristina Molenaar, Ruud Meijns en  

Maartje Goverde Het Erfnieuws voor u verzorgen. 

Sylvia kent u o.a. van haar werk bij de receptie, Ruud schrijft verhalen, Maartje 

werkt als vrijwilligster voor de Geestelijke zorg. 

 

En het zal u opgevallen zijn dat er is gekozen voor een nieuwe stijl, die,  

hopelijk, tot volle tevredenheid gelezen zal worden. 

Veel is hetzelfde gebleven, de bijlage van de directeur, van dominee Roobol, de 

verjaardagskalender, mutatie van bewoners en heel belangrijk Het  

Journaal, waar alle belangrijke activiteiten in vermeld staan. 

 

Wij zouden het erg leuk vinden om ook van u reacties betreffende de  

activiteiten te mogen ontvangen op erfnieuws@mennistenerf.nl of in het  

Erfnieuws postvak bij de receptie. 

 

Wij gaan met veel plezier aan het werk en hopen dat u Het Erfnieuws met veel 

plezier zult blijven lezen. 

 

Vriendelijke groet, 

 Sylvia, Ruud en Maartje 
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Beste mensen,                  juni - juli 2015 

 

De zomer, iedereen kijkt er naar uit. Dan kunnen we met z’n allen weer naar buiten en 
heerlijk genieten. Voor de bewoners die dichter bij huis blijven is de binnentuin weer 
zomerklaar gemaakt, om hier op prachtige dagen optimaal  
van te kunnen genieten.  
 
Binnen de organisatie zijn we druk met een aantal zaken, zoals:  
Nieuwe logo’s voor onze organisatie: 
 

          

Het is u vast al opgevallen, het bekende “gele” logo gaat geleidelijk verdwijnen en 
steeds vaker zal het nieuwe logo verschijnen. In de komende tijd wordt ook  
het briefpapier gewijzigd, maar ook de enveloppen, de website en alle overige docu-
menten. Langzamerhand gaat het “geel” vervagen naar “Zaans groen”. 
 
Maandag 18 mei jl. zijn er aan de achterzijde van het huis een aantal kantoor-unites ge-
plaatst. Dit worden de nieuwe kantoren voor Robert van der Veer (facilitair manager), 
Michel van der Ark (Head), medewerkers van de financiële administratie en Arnold 
Blom en Willem Tel (Technische Dienst).  
Tina Koelman (secretaresse) zal tijdelijk verhuizen naar de Bloemenkamer i.v.m.  
een verbouwing van haar kamer. Na voltooiing hiervan zal Anne-Els naar de kamer van 
Tina verhuizen en zullen Marianne van Reeden (P&O adviseur), Tina en Karin Schut 
(secretaresse) hun intrek nemen in de vroegere administratie (kamer naast Anne-Els). 
 
Op maandag 11 mei is een groep van bewoners en begeleiding op vakantie geweest 
naar De Werelt in Lunteren; midden op de Veluwe, in het groene hart van Nederland. 
Ondanks het wisselvallige weer hebben zij weer enorm genoten van allerlei activiteiten 
en het samenzijn.  

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://www.eosdigitaal.nl/forum/viewtopic.php?f%3D76%26t%3D88083&ei=XSFbVbSNE8T8Uq2VgJgC&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNHCOAVMDefj74G-QDFn7pguOrh84Q&ust=14
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De Lentemarkt heeft dit jaar plaatsgehad op 18 april jl. Het weer was prima en we-
derom een groot succes. De opbrengst van de Lentemarkt is € 2.400,-- en dat is 
een heel mooie bedrag. Nog mooier wordt het als ik u vertel dat het Ouderen-fonds 
het bedrag bijna heeft verdubbeld. Wij zijn hier enorm blij mee en zullen dit gebrui-
ken voor allerlei leuke activiteiten. Mijn complimenten gaan uit naar alle mensen die 
mee hebben geholpen om er een geweldige dag van te maken.  

 

Els Nugter zal tijdens de maanden juni en juli activiteiten organiseren voor de be-
woners met het thema: “Een reisje door de tijd”! Uiteraard ontvangt u binnen-kort 
van Els het “Vakantieboekje”, waarin alle informatie vermeldt zal staan.  

 

 

 

Per 1 september a.s. zal Buurthuis De Exter inhuizen bij het Wijkcentrum Dirk 
Prins. De activiteiten zullen worden samengevoegd en daarom zal het Wijkcentrum 
Dirk Prins binnenkort intern verbouwd worden. De buurthuisfunctie  
zal gerund gaan worden door vrijwilligers en een coördinator.  
De informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers is verplaatst naar augustus i.v.m.  
de verbouwingen en de interne verhuizingen. De datum hiervan zult u op een  
later tijdstip vernemen.  
 
Wij wensen u alvast veel plezier toe bij alle activiteiten en hopen dat u zult genieten 
van een mooie zomer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Anne-Els Rensenbrink,  
directeur-bestuurder 
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Wim Blank neemt afscheid van de Cliëntenraad:  

“ Het is genoeg geweest “ 

Treffender kon Wim Blank (96) het niet verwoorden tijdens een lunch met de leden van de 
CR, Heleen op den Velde als afgevaardigde van de Raad van Toezicht, directeur Anne-Els en 
secretaresse Karin op donderdag 19 maart jl. 

Meer dan 10 jaar was Wim lid van de CR. Toen Wim in 2005 werd gevraagd om zitting te 
nemen in de CR wist hij totaal niet wat dat zou betekenen. De toenmalige directeur had ge-
hoord dat Wim diverse bestuurlijke functies had bekleed dus dat zou wel goed komen. En 
daar zijn wij het allemaal mee eens. Vanaf 1945 heeft Wim diverse bestuursfuncties be-
kleed. 

 

Na meer dan 50 jaar in de Molenmakersstraat te hebben gewoond kwam het echtpaar 
Blank naar het Mennistenerf, waar hun betrokkenheid voor de medemens al direct opviel. 
Dus als lid van de CR werd Wim ook afgevaardigde in de Bewonerscommissie. Tijdens iede-
re vergadering van de CR wist Wim altijd duidelijk te verwoorden wat er onder de bewo-
ners leefde en wat goed was of verbeterd kon worden. De bijeenkomsten van de CR waren 
nooit saai met Wim. 

 

Tijdens de bijzonder smakelijke afscheidslunch, liet Wim zich als visliefhebber de haring 
etc. goed smaken en kwamen zijn verhalen los. Deze gingen over zijn voetbalcapaciteiten 
bij WFC (thans Fortuna) in Wormerveer, zijn periode in het Zaans Verzet, bestuurslid van de 
Stichting Doopsgezind Vakantiehuis, zijn diverse bestuursfuncties bij voetbalvereniging ZFC 
(thans Hellas Sport), zijn 5-jarig dienstverband bij de politie en vanaf 1950 tot aan zijn pen-
sioen zijn werkzaamheden in de Elektro Groothandel. 

 

Een bijzondere anekdote was zijn verhaal als prediker. Toen al was Wim vlot van de tong-
riem gesneden en vertelde op humorvolle wijze wat er bij het preken allemaal voorbij 
kwam.  

Het was in die periode lachen, gieren en brullen geblazen. Wim is een markante persoon-
lijkheid en dat blijkt wel als hij min of meer ook zijn eigen zoon Pim als zijn opvolger naar 
voren heeft geschoven. 

Wij, de leden van de CR, zullen Wim missen en 
wensen hem nog vele jaren een gelukkig en ge-
zond verblijf toe in het Mennistenerf. 

 

Namens de leden van de cliëntenraad, 

Marty, Freek, Kees en Rinus 
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 VAN DE GEESTELIJK VERZORGER 

 

 

Eb en vloed: wie kent dat niet in zijn of haar leven? 
Met eb trekt de zee zich terug. Het is gevaarlijk om met eb te zwemmen. Het 
water en ook het leven lijken 
met eb niet te stromen: alles 
lijkt dan wel vast te lopen en 
tegen te zitten.  
Met vloed wil het water en 
ook het leven beter stromen. 
Vloed doet denken aan overvloed, alles zit mee en het loopt allemaal lekker.  
Zo wordt er wel gesproken over tijden van eb en tijden van vloed, over tijden 
van voorspoed en geluk aan de ene kant en tijden van tegenslag of verdriet aan 
de andere kant. Als je al wat ouder bent geworden, heb je zowel tijden van eb 
als tijden van vloed meegemaakt in je leven. Als je de momenten van geluk nog 
kunt herinneren op moeilijke momenten later, kan dat soms helpen om je 
hoofd boven water te houden. 
 
 
Sommigen zullen het anders zeggen: 
De ene dag schijnt de zon, je kunt de vogels horen zingen, je ziet de bloemen 
om je heen en het lijkt wel alsof iedereen glimlacht. 
Een andere keer ‘heb je je dag niet’. Het lijkt dan wel alsof er niets goed gaat, je 
morst koffie op je mooie kleding, de mensen lijken allemaal wel nors. Soms  

begint het al bij het opstaan ’s morgens. Vooral als je een geliefde hebt verloren, 

kan het verdriet soms hard toeslaan en de hele dag om je heen blijven hangen. 

Ook als je lichamelijke klachten hebt, kan het wel eens moeilijk zijn om je  

goede humeur te bewaren. 

Eb en vloed, zon en regen, licht en donker: we kennen het allemaal. Het is zo, 

dat als er geen donker zou zijn, we niet van het licht zouden genieten.  

 

 

Ik vond hierover twee mooie gedichtjes van Toon Hermans: 

 

 

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.ebenvloedkdc.nl%2Fcontact%2F&ei=_0tLVfz-DselsAHo84GIBg&bvm=bv.92765956,d.bGg&psig=AFQjCNHPc12IMR_zNFAKRcZg7hrwAPGW7w&ust=14310844087559
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Geloven 

Het leed, 

de droefenis en de pijn 

doen mij geloven,  

er moet ontferming zijn. 

 

Licht en donker 

Toen sprak Hij zacht 

‘het worde licht’ 

en dat was het begin, 

heel dikwijls sta je er vierkant naast 

maar soms ook middenin. 

 

Je voelt Zijn licht zo duidelijk 

als viel het op je huid 

en dan opeens – zo hoort het ook, 

dan gaat weer alles uit…. 

 

Want ook het donker komt van Hem 

en elke wisseling, 

ik weet al dat ik schreien zal 

als ik een liedje zing. 

 

Zo probeert Toon Hermans de moeilijke momenten in het leven toch op zijn  
eigen manier een plek te geven. Niet iedereen zal hem kunnen volgen in zijn  
opmerkelijk opgewekte geloof.  
 

Toch wens ik U allen toe, dat ook U uit kleine dingen troost mag vinden in tijden 
van eb, van duisternis, van verdriet en ziekte. Een klein gebaar van vriendelijkheid, 
een zonnestraal in de kamer, een mooi stukje muziek, een voorzichtige glimlach, 
zelfs een slokje water of een kopje thee kan al wonderen doen. 
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Geestelijk verzorger 

GESPREKSGROEP ‘ levensvragen en geloofsvragen’  

 

Eens in de veertien dagen komen we samen met bewoners uit het Mennis-
tenerf en uit de aanleunwoningen om elkaar te ontmoeten en met elkaar in 
gesprek te gaan over allerlei onderwerpen, die te maken hebben met ons ei-
gen leven of met onze overtuiging.  
We zitten meestal met zo’n twaalf mensen om de tafel en drinken ook gezel-
lig een kopje koffie. 
Op vrijdag 5 juni en op vrijdag 19 juni is er om 10.15 uur Gespreksgroep in 
de Huiskamer op gang 4.  
Op vrijdag 3 juli, op vrijdag 17 juli en op vrijdag 31 juli  is er om 10.15 uur 
Gespreksgroep in de Huiskamer op gang 4.  
De gespreksgroep wordt geleid door de geestelijke verzorger, Willemien Roo-
bol. Als U zich bij haar opgeeft, kunt U opgehaald worden.  

 

AVONDRESTAURANT    ‘’DE BUREN” 

 

Voor de bewoners van de  aanleunwoningen:  
Op woensdag 17 juni en op woensdag 8 juli worden alle bewoners van de 
aanleunwoningen uitgenodigd om als buren samen te eten in het Avondres-
taurant in de Arend Dikzaal om 17.15 uur.  
Na afloop van het gezellige en lekkere eten krijgen we een kopje koffie of 
thee in de Ontmoeting.  
Onder de koffie (of thee) luisteren we naar gedichten en verhalen. U kunt 
ook zelf een gedicht of verhaal meebrengen! Hoe meer zielen hoe meer 
vreugde! Van harte welkom! 
 

SAMENZANG 

 

Op zaterdag 20 juni en op zaterdag 18 juli  om 14.30 uur is er  weer een Sa-
menzang van oude en bekende geestelijke liederen.  
Kunt U nog zingen, zing dan mee !!!!  
Iedereen is welkom. 
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 HERDENKINGSBIJEENKOMST 

 

Op woensdag 10 juni om 19.30 uur is er een Herdenking van de mensen uit 
ons midden, die de afgelopen maanden zijn overleden.  

 

Deze Herdenking vindt plaats in de Arend Dikzaal. 

 

Naast het luisteren naar muziek, het voorlezen van gedichten en het naden-
ken bij een overdenking zullen de overledenen worden herdacht door het 
noemen van hun naam en door het plaatsen van een witte roos.  

 

Familie wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen en ook medewerkers 
van het Mennistenerf, ook u bent ook van harte uitgenodigd. 

 

 

Iedereen is van harte welkom om deze plechtigheid bij te wonen. 

 

 

 

 

Geestelijk verzorger 
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Overleden Bewoners vanaf 11 mei 2015 

 

 

 

 

overleden op naam en gegevens adres leeftijd 

    

24-03-15 Dhr. B. Meijer 322 89jr 

27-03-15 Mevr. Veenman- Niezen 118 88jr 

02-04-15 Mevr. J.M. Kuper-Tichelaar 302 91jr 

03-04-15 Mevr. Hendrika Brandsma-Kout 320 92jr 

14-04-15 Mevr. T. van Heuveln-Nieuwenhuis 304 95jr 

17-04-15 Mevr. D.M. Naber-Bart 128 89jr 

03-05-15 Mevr. Breeuwer HG 73 90jr 

08-05-15 Dhr. G. Eckhardt 226 93jr 

10-05-15 Mevr. Burgers 208 101 

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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 TOEN & NU 

  

 

 

 

   

 

Dit is de Prinsenstraat gezien in de richting van de Zuiddijk. De foto boven is 

van 1958. Rechts staat nog de koekfabriek van Swart. De foto onder is recent 

op dezelfde plek genomen, ook richting de Zuiddijk, maar het beeld is heel  

anders. 

Foto: gemeentearchief Zaanstad 
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NIET OP VADERDAG 
 

Toen het laatst Vaderdag was, had ik graag een mooi stukje willen schrijven over 

mijn lieve vader maar HET MOCHT NIET VAN HEM! 

 

‘Ik wil niet op internet staan’ waarschuwde hij me ruim van tevoren. ‘Ik wil niet 

met mijn foto op internet en ik hoef ook geen mooi verhaal over mezelf op in-

ternet. En nogmaals: al helemaal geen foto.’ 

Je zou zweren dat de lieverd één van de meest gezochte misdadigers van het 

westelijk halfrond is. Bij het uitspreken van ‘al helemaal geen foto’ keek hij me 

streng aan en even voelde ik me een jaar of 14 toen ik – wéér – met een slecht 

cijfer thuiskwam. 

‘Je oefent maar lekker op je moeder’ ging hij verder. ‘Die vindt het niet erg als je 

over haar schrijft. Maar voor mij hoeft het niet.’ 

Hiermee reed hij me aardig in de wielen want ik wou voor Vaderdag iets over 

hem schrijven. Ik legde dat ook uit: ‘ja, maar pap: het staat idioot als ik wel over 

mama met Moederdag iets schrijf en over jou helemaal niets. Dan is mijn blog 

zo half, zo leeg. Niet compleet in elk geval.’ 

‘Dat kan me niet schelen’ hield hij stug vol. ‘Dan maar een half blog. Maar ik 

hoef geen Vaderdagverhaaltje en ik wil ook geen foto van mezelf op internet.’ 

Op mijn: ‘ik vind dat je wel wat geheimzinnig doet hoor’ keek hij alsof hij in een 

citroen hapte. 

Toen het laatst Vaderdag was heb ik dus niets over hem geschreven. Dat vond ik 

een beetje jammer, want ik had hem heel wat te vertellen. Nu heb ik dat toch 

wel gedaan, maar dan op een mooie Vaderdagkaart die ik gekocht had. Het pro-

bleem was, dat er op de kaart veel te weinig ruimte was voor alles wat ik eigen-

lijk wou schrijven. 

Ik had willen schrijven: 

‘Lieve pap. We hebben weer een Vaderdag te pakken. Dit jaar is het een vreem-

de, andere Vaderdag. Vorig jaar was het een emotionele, verdrietige dag.  

http://www.rebelsehuisvrouw.nl/even-dit-mam/
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We hadden enkele dagen daarvoor te horen gekregen dat we onze broer en 

zoon nog maar even bij ons mochten hebben en we wisten dat het de laatste 

keer was dat hij met Vaderdag bij ons zou zijn. Met z’n viertjes hebben we die 

dag intens beleefd. Hij had een kleinigheid voor je (‘haal jij even wat voor pa 

namens mij?’ had hij aan me gevraagd) en ik ben later samen met hem zelfs 

nog even naar zijn huis gegaan. In de auto zat hij naast me, mijn kleine broer-

tje, en hij was een liedje aan het neuriën. Het was heel onwerkelijk en niemand 

had kunnen denken dat hij er nog maar 10 dagen zou zijn. 

Pap, al die maanden ben ik getuige geweest van je grenzeloze liefde voor ons, je 

kinderen. Als een leeuw heb je gevochten voor je jongen en dat hij het niet heeft 

gehaald lag niet aan jou. Ik ben trots op je pap, en ik ben er trots op dat JIJ mijn 

vader bent.’ 

Dit is wat ik allemaal had willen schrijven voor hem. Voor Vaderdag. En toen 

dat niet mocht wou ik het op de kaart doen maar daar was gewoon veel te wei-

nig ruimte voor. 

En ik vind het vervelend en jammer dat ik dat allemaal niet van hem op mocht 

schrijven. Want dat had ik namelijk heel erg graag gedaan. 

Lilian de Keyzer 

http://www.rebelsehuisvrouw.nl/niet-op-vaderdag/ 
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Kleidoiffie vertelt, door Marie Kleij 

FLIPPIE 

Bai ons tois mochte we gien Zaans prate; gien skool, 

maar school; gien booskippe, maar boodschappen en meer van zuk. Der ben-

ne mense die toe over de bioschoop praatte, dat leek veul gnapper as bios-

coop. 

Maar me vader hield wel van een gebbetje en zee welderes “geef main maar 

een flippie met kees’ 

Toch benne der nag stees woorde die me nou nag wel gebroike en toch bar 

zaans benne. Denk maar an land-over-zand, flutertje, barrel, pikvin, loof, kluft 

en zuk. En nou hoor ik oewes al zegge: ‘o, is det ok Zaans?’ 

Flippie : klein wittebroodje, zowel de langwerpige als kadetjes werden zo ge-

noemd.   Met kaas is het een flippie met kees. 

 

BEURZEN 

In deuze taid hoor je ofteg over ‘sociale cohesie’ en zuk en een buurtbarbek-

joe is ok een gewoon woord ‘eworre. Maar vroeger gonge de mense heel ge-

zelleg effe beurzen op de buurt, of voor et hois; maar der sting ok wel vollek 

bai de slois te beurzen. 

Me opoe sting den seves bai de deur effies te beurze, maar wel met braiwer-

rek, et kloentje wol in der boezelaar. Prate en braie, gien taid voor loofte 

Beurzen: in een groepje bij elkaar staan kletsen. 

Loofte: vermoeidheid is eigenlijk niet het echte woord. Als je loof bent, ben 

je zo moe dat je het niet kunt uitleggen. 

KEUKE 

Hadde me et iemes over legge, oitelege en zuk, maar ien van de bekende 

voorbeelde van vroeger is  ‘et keuke loopt in de kuike’ Ziene jollie et vóór je? 

Het kuiken loopt in de keuken. 

Zoue de skoolmeesters van nou der ok nag puur werrek van make moete om 

et beterder te kraige?  Destais moste me et opdreune tot me etgnap-

pies oitesproke hadde.En den ok nag: me atte, borste, dochte, gonge, 

kwamme en meer van zuk. 
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Puzzelen voor jong & oud  

De uitslag van de puzzel juni-juli 2015 was examen. 
Als “notaris” fungeerde deze keer ds. Willemien Roobol en de winnaar is: 
Mw. ……... zij ontvangt een kadobon  voor het avondrestaurant. 
 

Als u de oplossing van bovenstaande puzzel weet, dan kunt u deze   

voor 30 augustus 2015 inleveren bij: 

Receptie Mennistenerf, de winnaar ontvangt een kadobon avondrestaurant. 

Inzender naam:……………………………………………………………………… 

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

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Uitslag puzzel augustus-september 

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%2Fplazilla.com%2Fpage%2F4295040686%2Falles-over-de-zweedse-puzzel&ei=SCIgVdW8AcWcsAHBuoCwDg&bvm=bv.89947451,d.bGg&psig=AFQjCNEaA_7U7ZpjBLAi1f
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Marty Koopman 
Vragen aan Marty of zij met vitrinekast eigen cadeau met fot en info wil 
staan. 

Zaterdag 6 juni thema vrije tijd en vrijwilligers info 

HOBBY PERSONEEL 6  

WIST U DAT? 

VAKANTIE BEWONERS LUNTEREN MET FOTO was in mei 2015 
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INGEKOMEN BRIEVEN VOOR HET ERFNIEUWS 
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Puck Bedankt 

Op woensdag 6 mei j.l. werd mevrouw Puck van de Bosch verrast door onze  

directeur  Anne- Els Rensenbrink  met een prachtig boeket bloemen en een  

kadobon. Dit als dank voor haar jarenlange medewerking aan het  Erfnieuws 

samen met  Gijs Murraij.  Dit vond plaats tijdens de handwerkclub waar we 

haar nog vele jaren plezier wensen. 

Dankwoord van Puck v.d. Bos 

Langs deze weg wil ik de directie  bedanken voor de prachtige bos bloemen 

en de waardevolle envelop die ik mocht ontvangen t.g.v. het feit dat ik ge-

stopt ben als redactrice van  “Het Erfnieuws”. Dit werk heb ik altijd met heel 

veel plezier gedaan, samen met Gijs Murraij, heb ik mijn best gedaan om er 

een, vooral voor de bewoners leesbaar blad van te maken. Graag wil ik van 

deze gelegenheid gebruik maken om de nieuwe redactie voor de toekomst 

veel succes toe te wensen bij het samenstellen van bovengenoemd blad. 

Puck. 



 22 

 

Een uitje naar Het Twiske 

De komende maanden zal er verschillende keren een tocht naar het  

natuurgebied Het Twiske nabij Oostzaan georganiseerd worden. 

De data zijn:  

Maandag   5 augustus  

Maandag    10 augustus 

De kosten zijn  € 3,00 p.p. 

U moet zich wel voor dit uitje van 

te voren opgeven. 

U krijgt hier nog een brief over waarmee u zich kan opgeven. 

 

 

 

Wat doen ze in hun vrije tijd? 

Was een groot succes op zaterdag 6 juni 

Wat doen het personeel en de vrijwilligers in hun vrije tijd?  

 

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.bedrijfsfeest-bedrijfsuitje.nl%2Fhtml%2Fcreatieve_uitjes.html&ei=6addVYH9LYz5UIbAgOAI&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNEeeIoS987KLA8vjF
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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 is. 
De twee zorgmobieltjes 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 het 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. 

Reserveren en informatie 

Voor inlichtingen of reserveren belt u: 075- 650 45 64 van maandag tot en 

met vrijdag 9.00 uur tot 15.00 uur 

TIP: Reserveer op tijd, want vol is vol. 
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Klaas Kater 1833 - 1916 

Kater werd op 15 oktober 1833 in de Amsterdamse Wij-
desteeg geboren. Zijn moeder overleed toen hij één jaar 
oud was, zijn vader in juli 1847. Klaas werd met zijn broers 
en zusters opgenomen in het Amsterdamse Diaconiewees-

huis. In het weeshuis liet men hem aanvankelijk voor onderwijzer stu-
deren, maar in mei 1850 besteedden de regenten hem  in de Betuwe 

uit aan een tabaksplanter aldaar.  

Hij voelde zich gedupeerd door de handelwijze van het weeshuisbe-
stuur. In 1871 zond hij een pamflet naar de Hervormde Kerkenraad te 
Amsterdam met de titel ‘Moeten uwe weezen zoo worden gere-

geerd?’ .  

 

Kater oefende verschillende beroepen uit. Zijn belangstelling voor de 
organisatie van werknemers ontstond in 1872.  Hij werd lid van de 
metselaars- en opperliedenvereniging Door Eendracht Saamgebracht. 

Spoedig daarna werd Kater tot voorzitter van de vereniging gekozen.  

 

Kater  kreeg toenemende bezwaren tegen aansluiting bij de radicale 
Internationale (het (Socialistische) Nederlandsch Werklieden Verbond) 
en met ingang van 1 juli 1873 bedankte hij als voorzitter. Begin 1874 
richt Kater, samen met W.C. Beeremans een werkliedenvereniging op 
christelijke grondslag, het Nederlandsch Werkliedenverbond.Op voor-

stel van Kater kreeg dit de naam Patrimonium (Vaderlijk erfdeel).  

 

Op 22 november 1882 spreekt hij in sociëteit Ons Genoegen in Krom-
menie voor een honderdtal aanwezigen. Enige weken daarvoor had de 
socialist Domela Nieuwenhuis op dezelfde plek gesproken. Kater wilde 
wel voor enig tegengif zorgen om de socialistische invloed tegen te 
gaan. In Januari 1884 houdt Klaas Kater een volksvoordracht in het 

“Wapen van Amsterdam” te Zaandam. 

 

Kater legde in 1900 het voorzitterschap van Patrimonium neer en werd 

tot erevoorzitter benoemd. In 1916 overleed hij in Amsterdam. 

 

Bron: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA). 
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ZAANSE KUNST 

Een beetje kunst kan geen kwaad en zeker niet als het over Zaan-

se kunstenaars gaat.  

 

Freek Engel (1872-1958) is er zo één. Een ambachtelijk schilder 

die vooral geliefd is vanwege zijn landschappen met vee. Hij 

groeide op in de veehouderij en heeft, toen zijn talent op school werd ontdekt, 

zich geschoold in het tekenen en schilderen.  

Wat mij persoonlijk zo aantrekt in zijn tekeningen en schilderijen zijn de koeien. 

Als geen ander weet Engel die beesten op een natuurlijke wijze weer te geven. 

Zoals ze staan, alleen aan een slootrand of in een groepje, zoals ze liggen op 

het land. Als je dat ziet denk je alleen maar dat er zo in werkelijkheid uit moet 

zien, zo echt en zo natuurlijk.  

Als u wel eens langs een weiland met koeien bent gelopen weet u hoe ze kun-

nen kijken, nou, en zo schilderde Engel ze ook, als nieuwsgierige beesten. He-

laas kan ik u maar één voorbeeld geven van zijn schilderkunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: Wind en weiden, uitgeverij Noord-Holland 
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Verjaardagen Bewoners 

Juni 2015 

  

 03  Mw. A.W. Kornegoor - Abbink    App. 3.20   83 jaar 

 03 Mw. A.A. Schmitz - van Beek  App. 4.04   89 jaar 

 04 Hr. C.J. Visser       WS . 22a   88 jaar 

 04 Mw. A.M. van der Zee - de Jong  HG. 51    90 jaar 

 05 Hr. J.K. Bonte       MS . 28   84 jaar 

 07 Mw. M.A.J. Friese - Swart    App. 2.03   91 jaar 

 09 Hr. H.H. Buitendijk      App. 1.14   67 jaar 

 14 Mw. A.M. Klijn - van Dijk    HG. 59    94 jaar 

 15 Hr. F.M. Janssen     HG. 35    65 jaar 

 16 Mw. B. van Unen - Buijs    HG. 11   81 jaar 

 18 Mw. C. Luttik - Smit      App. 1.11   91 jaar 

 18 Mw. M.T. Huijsman - Clijnk    WS. 8a    80 jaar 

 21 Hr. K.J. Jongert       App.1.05   83 jaar 

 25 Mw. C. Kraaijmes - Groenewege  MS. 22    76 jaar 

 26 Mw. M.W. Hartjes - de Soet   App. 1.15   86 jaar 

 28 Mw. A.C. Bonte - Onrust    MS. 28    76 jaar 

 

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.animatieplaatjes.nl%2Ffelicitatie.html&ei=WMlVVc6wN8nsUuG4gMgC&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGL6m2YvoMkOk7VDneVeh1lgxmzGA&ust=143177
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Verjaardagen Bewoners 

Juli 2015 

01 Mw. M.M. Kraaij - van der Aarde App. 1.09    91 jaar 

02 Mw. N. Klokkemeijer    MS. 16    85 jaar 

04 Hr. H.L. Helmhout     App. 1.08    77 jaar 

11 Mw. M.E. Rootlieb - Hartog   WS. 30     83 jaar 

15 Mw. G. Krom - van der Meer  HG. 7    88 jaar 

16 Mw. G. Suzenaar - Kampinga  App. 2.04   95 jaar 

19 Mw. G. van der Horst - de Keijz  WS. 4    83 jaar 

22 Hr. W. Blank       HG. 79a    96 jaar 

22 Hr. G. Jongejans     HG. 33    83 jaar 

24 Hr. K. Veldhuis      MS. 36     74 jaar 

24 Hr. R.C. Vanbijlevelt     App. 1.20   68 jaar 

25 Mw. G. de Groot - van Dijk   AGV. 38    73 jaar 

26 Mw. J.A. Meijden - Tool    App. 4.01    87 jaar 

30 Mw. A. Exalto - Kesselaar   HG.  69    86 jaar 

31 Hr. C.E. Rappard     AGV. 45    93 jaar 

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.animatieplaatjes.nl%2Ffelicitatie.html&ei=WMlVVc6wN8nsUuG4gMgC&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGL6m2YvoMkOk7VDneVeh1lgxmzGA&ust=143177
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  Journaal     JUNI Week 23 

maandag 1 juni 14.30 
  

De gezellige kunstclub o.l.v.  Cor Treffers, in 't Tref-
punt. 

    15.00 
  

Vanmiddag een DIA-Show gepresenteerd door "Chris 
Breet". 

dinsdag 2 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt. 

woensdag 3 juni 09.00 
  

Handwerken in 't Trefpunt. 

donderdag 4 juni 09.15 

  

Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

    10.15 
  

Aansluitend koffiegym ook in de Arend Dik zaal. 

    14.00 

  

Kom kijken bij de firma "Wiba" zij staat met mooie 
truien in de Pantry 

    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 5 juni 10.15 

  

Gespreksgroep levensvragen en geloofsvragen, huis-
kamer 4de etage. 

zaterdag 6 juni 14.30 

  

Wat doet het personeel en de vrijwilligers in hun 
vrije tijd, kom een kijkje nemen in de Arend Dik zaal 
vanmiddag 

zondag  7 juni 14.30 

  

Voor u treedt op, "Fortissimo. Voor prijs en informa-
tie , kijk op het affiche in de lift.  

    19.30 
  

Kerkdienst: voorganger, Mw. Hilde de Haan. 

        Week 24 

maandag 8 juni 14.30   Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

dinsdag 9 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt. 
    13,30 -

15.00   
Bibliotheek, vergaderpunt 4e etage. 

woensdag 10 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt. 

    14.30   Kienen, in de Arend Dik zaal 
    19.30 

  

Herdenkingsbijeenkomst, in de Arend Dik zaal. 

donderdag 11 juni 09.15 

  

Meer Bewegen voor Ouderen in de in de Arend Dik 
zaal.  

    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 12 juni 14.30 

  

Ga de vergeetachtigheid te lijf, kom naar de Arend 
Dik zaal en probeer de kruiswoordpuzzels op te los-
sen. 

    16.00 

  

Gezelligheid kent geen tijd, midden in de maandbor-
rel in de Pantry 

zaterdag 13 juni       

zondag 14 juni  19.30    Kerkdienst: Voorganger Broeder J. Broere 
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        Week 25 

maandag 15 juni 14.30 

  

De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in 't Tref-
punt. 

    14.30   Spelmiddag in de Arend Dik zaal. 

dinsdag 16 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt. 

    14.30 

  

Vakantiemaand activiteit: Theater voorstelling van 
de theater groep "Mooi Weer".  

woensdag 17 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt. 

    14.00 
  

Uitverkoop van de firma; "Marion Mode". 

    17.15- 

18.30 

De Buren uit de Wetstraat en de aanleunwoningen 
eten in het restaurant met koffie na in 't Trefpunt. 

donderdag 18 juni 09.15   Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 
    10.15   Aansluitend koffiegym ook in de Arend Dik zaal. 
    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 19 juni 10.15 

  

Gespreksgroep, "Levensvragen en geloofsvragen, 
huiskamer 4de etage. 

zaterdag 20 juni 14.30 
  

Samenzang, geestelijke liederen. In de Arend Dik 
zaal. 

zondag  21 juni 19.30 

  

Kerkdienst: Voorganger ds. Willemien Roobol. 

        Week 26 

maandag 22 juni 14.30   Spelmiddag  

dinsdag 23 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

    13.30- 15.00 Bibliotheek, vergaderpunt 4e etage. 

woensdag 24 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

    14.30  

  

Kinderen van dansgroep"" komen voor u dansen, we 
hopen u allemaal te zien in de Arend Dik zaal 

donderdag 25 juni 09.15 
  

Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 

vrijdag 26 juni 10.00- 

11.00 

Rinus Buijvoet van de Clientenraad heeft spreekuur 
in de Bloemenkamer. Heeft u suggesties over de zorg 
en/of dienstverlening , kom langs om er over te pra-
ten. 

    14.30  

  

Vakantiemaand activiteit, voor u komt zingen , Zang-
groep, "We willen zo graag". 

zaterdag 27 juni       

zondag 28 juni 19.30   Kerkdienst: Voorganger, broeder P. Hartevelt 
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        Week 27 

maandag 29 juni 14.30   De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in 't Trefpunt. 

    14.30   Spelmiddag in de Arend Dik zaal 

          

dinsdag 30 juni 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 
    10.15- 11.15 Kleding zoekgeraakt !!. Kom naar de linnenkamer,  

mogelijk is het daar achtergebleven. 

        JULI 

woensdag 1 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

          

donderdag 2 juli 09.15   Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

    10.15   Aansluitend koffiegym ook in de Arend Dik zaal. 

    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 

          

vrijdag 3 juli 10.15 

  

Gespreksgroep, "Levensvragen en geloofsvragen.  

Huiskamer 4e etage. 
          

zaterdag 4 juli       

zondag  5 juli 19.30 
  

Kerkdienst: Voorganger, ds Willemien Roobol 

        Week 28 

maandag 6 juli 14.30   Arend Dik zaal 

          

dinsdag 7 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

    13.30- 15.00 Bibliotheek, vergaderpunt 4e etage. 

          

woensdag 8 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 
    17.15- 

18.30 
De Buren uit de Wetstraat en de aanleunwoningen 
eten in het restaurant met koffie na in 't Trefpunt. 

          

donderdag 9 juli 09.15   Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 
          

vrijdag 10 juli 14.30 

  

Ga de vergeetachtigheid te lijf, kom naar de Arend Dik-
zaal en probeer de kruiswoordpuzzels op te lossen.  

    16.00 

  

Gezelligheid kent geen tijd, .midden in de maandbor-
rel. Kom dus naar de Pantry 

zaterdag 11 juli       

zondag  12 juli 19.30   Kerkdienst: Voorganger, ds. Willemien Roobol 
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        Week 29 

maandag 13 juli 14.30 

  

De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in 't Tref-
punt. 

    14.30   Spelmiddag in de Arend Dik zaal 

          

dinsdag 14 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

          

woensdag 15 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

          

donderdag 16 juli 09.15   Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

    10.15   Aansluitend koffiegym ook in de Arend Dik zaal. 

    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 

          

vrijdag 17 juli 10.15 

  

Gespreksgroep, "Levensvragen en geloofsvragen, 
huiskamer 4de etage 

          

zaterdag 18 juli 14.30   Samenzang geestelijke liederen, in de Arend Dik zaal 

zondag  19 juli 19.30   Kerkdienst: Voorganger, pastor Jos van Steen,  

        oecumenisch aovndmaal 

          

        Week 30 

maandag 20 juli 14.30   Arend Dik zaal 

          

dinsdag 21 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

    13.30- 15.00 Bibliotheek, vergaderpunt 4e etage. 

          

woensdag 22 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

          

donderdag 23 juli 09.15 
  

Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

    14.00   Koersballen in de Arend Dik zaal. 
          

vrijdag 24 juli 14.30 

  

Ga de vergeetachtigheid te lijf, kom naar de Arend 
Dik zaal en probeer de kruiswoordpuzzels op te los-
sen. 

          

zaterdag 25 juli       

zondag  26 juli 19.30 
  

Kerkdienst: Voorganger broerder K.A. Booij 
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        Week 31 

maandag 27 juli 14.30 

  

De gezellige kunstclub o.l.v. Cor Treffers, in 't Tref-
punt. 

    14.30   Spelmiddag in de Arend Dik zaal 

          

dinsdag 28 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

    10.15- 

11.15 

Kleding zoekgeraakt !!!. Kom naar de linnenkamer, 
mogelijk is het daar achtergebleven. 

          

woensdag 29 juli 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

    14.30   Kienen , in de Arend Dik zaal 

          

donderdag 30 juli 09.15   Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

    10.15   Aansluitend koffiegym ook in de Arend Dik zaal. 

          

vrijdag 31 juli 10.00- 

11.00 

Marty de Bruin van de Cliëntenraad heeft vandaag  
spreekuur in de Bloemenkamer. Heeft u vragen of 
suggesties over de zorg en/of dienstverlening, kom 
gerust langs om er over te praten. 

          
    10.15 

  

Gespreksgroep, "Levensvragen en geloofsvragen, 
huiskamer 4de etage 

          

zaterdag 1-aug       

zondag  2-aug       
        Week 32 

maandag 3-aug 14.30   Spelmiddag, Arend Dik zaal 

          

dinsdag 4-aug 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

          

    13.30- 15.00 Bibliotheek, vergaderpunt 4e etage. 

          

woensdag 5-aug 09.00   Handwerken in 't Trefpunt 

          

donderdag 6-aug 09.15   Meer Bewegen voor Ouderen in de Arend Dik zaal. 

          

vrijdag 7-aug 14.30 

  

Ga de vergeetachtigheid te lijf, kom naar de Arend 
Dik zaal en probeer de kruiswoordpuzzels op te los-
sen. 
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 VASTE ACTIVITEITEN 

Maandag 

Opticien 

E. Stolwijk 

10.45 Laatste maan-

dag van de 

maand 

Huiskamer 3e etage 

Orthopedische 

kousenspreekuur 

10.00/12.00 Elke week Dokters-kamer 2e etage 

  

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Apotheek begane grond 

  

Spelmiddag 14.30 Elke week Arend Dik zaal 

Gezellige Kunst-

club 

14.30 1x14 dagen in 

de oneven we-

ken 

  

’t Trefpunt 

Avondrestaurant 

  

17.15/18.30 Elke werkdag Arend Dik zaal 

Dinsdag 

 

Kapster 
09.00/12.30 Elke week Afspreken in de kapsalon 

Vide op 1e etage 

Handwerken 09.00 Elke week ’t Trefpunt 

Bibliotheek 13.30/15.00 1x14 dagen in 

de even weken 

  

Vergader-punt 4e  etage 

Pedicure 

  

11.00/14.00 Elke dinsdag Salon op de 4e etage 

Zoek geraakte 

kleding 

  

10.15/11.15 Laatste dins-

dag van de 

maand 

Indien u kleding mist kunt u 

in de linnenkamer kijken of 

deze daar mogelijk is ach-

tergebleven. 

  

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Apotheek begane grond 

  

Avondrestaurant 17.15/18.30 Elke werkdag Arend Dik zaal 
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Woensdag 

Kapster 09.00/12.30 Elke week Afspreken in de kapsalon 

Vide op 1e etage 

Handwerken 09.00 Elke week ’t Trefpunt 

  

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Apotheek begane grond 

  

Wisselende activi-

teiten 

14.30 Elke week Arend Dik zaal 

Kienen 14.30 1x in de 

maand 

Arend Dik zaal 

Buren De Wet-

straat en aanleun 

woningen eten sa-

men in het restau-

rant met koffie/

thee na 

17.15/18.30 Elke 2e woens-

dag v.d. maan-

dag 

Arend Dik zaal, daarna kof-

fie/thee in ‘t Trefpunt 

Avondrestaurant 

  

17.15/18.30 Elke werkdag 

  

Arend Dik zaal 

  

Donderdag 

  

Kapster 09.00/12.30 Elke week 
Afspreken in de kapsalon 

Vide op 1e etage 

M.B.V.O. 09.15 Elke week Arend Dik zaal 

  

  

Koffiegym. 

  

10.15 

  

1x14 dagen in 

de oneven we-

ken 

Arend Dik zaal 

  

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Apotheek begane grond 

  

Koersballen 14.00 Elke week Arend Dik zaal 

  

Hoortoestelspec. 

“Beter Horen” 

15.00/16.00 Elke 2e
 

donderdag v.d 

Dokterskamer 2e etage 
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Kerkdiensten. 

De diensten in de oneven weken vallen onder de verantwoording van de 
Doopsgezinde Gemeente Zaandam.  

De diensten in de even weken vallen onder de verantwoording van de geeste-
lijke verzorging van Het Mennistenerf. Voor informatie zie agenda Erfnieuws. 

Avondrestaurant 17.15/18.30 Elke week Arend Dik zaal 

        

Vrijdag 

  

      

Spreekuur Cliën-

tenraad 

10.00/11.00 Laatste vrijdag 

van de maand 

In de Bloemen-kamer 

Apotheek 11.00/14.00 Elke werkdag Apotheek begane grond 

Kruiswoord- 

Puzzels oplossen. 

14.30 1x14 dagen in 

de even weken 

Arend Dik zaal of  ’t Tref-

punt 

  

“Midden in de 

maand borrel” 

16.00/17.30 In principe de 

2e vrijdag van 

de maand 

Voor bewoners, personeel 

en vrijwilligers in de Pantry 

Avond restaurant 17.15/18.30 Elke werkdag Arend Dik zaal. 

 

Zaterdag 

Samenzang 

  

14.30 Elke 3e zater-

dag van de 

maand 

Arend Dik zaal 

Zondag 

Muziekmiddag 

Kerkdienst 

  

14.30 

19.30 

  

Elke week 

Elke week 

  

Arend Dik zaal 

Arend Dik zaal 
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WINKEL EN PANTRY 
 
NIEUWE OPENINGSTIJDEN 
Het winkelbuffet in de Pantry is alle dagen open.  
Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 17.00 uur en in het weekend en op  
feestdagen van 10.30 – 17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Apotheek servicepunt Mennistenerf  
Vanaf heden heeft Mediq Apotheek Bakker een vestiging in het Mennistenerf. 
(in de hal tegenover het restaurant) 
Wij zijn maandag t/m vrijdag van 11 tot 14 uur geopend.  
Recepten die u vóór 14.00 uur inlevert, kunt u de volgende dag na 11.00 uur 
ophalen. Indien u wenst kunnen ze ook bezorgd worden. 
Ook kunt bij ons terecht voor zelfzorgproducten en vragen over uw medicijnen. 
 
Bij ons is er aandacht voor al uw gezondheidsvragen. U bent van harte 
welkom. 
  

 

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.123rf.com%2Fclipart-vector%2Fcarton.html&ei=wNldVeL5A8vD7gbhtIKQDQ&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNEaOBXMAWdFZUphufAiV_ZdyAi6SQ&ust=14
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmargab%2Fziek-zijn%2F&ei=idtdVcXxOsL6UsetgegN&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNGp_pfaxAuKdaKig4RikpGT5Yg3-Q&ust=14323
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Vakantiemaand  

“een reisje door de tijd” 
 

 

 

 
Lieve mensen, 

De vakantieperiode komt er weer aan. U merkt dat hier in huis de vertrouwde 
gezichten er even niet zijn. Ongetwijfeld zal de familie ook even niet kan  

Komen, omdat ze van hun vakantie genieten. 

Maar aan u wordt zeker gedacht! 

 Allereerst was er de bewonersvakantie in Mei, en waren de bewoners naar 
Lunteren. De verhalen die ik hoor zijn vol lof over de locatie en de begeleiding 
die mee was. 

Voor de mensen die niet mee konden, is er door Els Nugter  

(coördinator activiteiten) een vakantiemaand in ons eigen huis georganiseerd. 

U krijgt het programmaboekje, Els heeft weer een leuk programma samen  

gesteld met voor elk wat wils. We houden het in ons eigen huis, met als thema, 

 

 “Een reisje door de tijd” .  
 

Wij hopen van harte dat alle activiteiten druk bezocht zullen worden en dat u 
er van zult genieten.  

Voor diegenen die door ziekte of handicap hier niet aan kunnen deelnemen  is 
er op vrijdag 12 juni een leuke verrassing. 

 

Heel veel plezier!!!!!! 

 
Anne- Els Rensenbrink  

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.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fzomer%2Ftijd-voor-een-lekker-fris-ijsje-480953%2F&ei=HeBdVduuJIfjUcv-gVA&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNE6
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 Faciliteiten  
U kunt in Het Mennistenerf en  
Wijksteunpunt Dirk Prins een zaal huren voor een feest, vergadering 
of partij. Hiervoor zijn diverse zalen beschikbaar.  

          
   Zaalhuur (per dagdeel)  

Arend Dik-zaal  €75,00  

Trefpunt  €35,00  

Vergaderpunt  €25,00  

Soosruimte (WDP)  €75,00  

Grote zaal (WDP)  €75,00  

Verschillende kleine zalen beamer en scherm  €35,00  

bediening p.p. / p.u.  €23,50 

  
  
  

Heeft u vragen?  

Alle actuele informatie leest u op onze website, die u kunt bereiken via 
www.het-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@het-mennistenerf.nl.  
Daarnaast kan u 075 - 612 32 62 bellen, waar u in contact komt met onze re-
ceptie. Zij verbinden u door met de juiste afdeling of beantwoorden uw vraag 
als dat mogelijk is.  
Onze receptie kan u ook persoonlijk te woord staan als u langskomt op het on-
derstaand bezoekadres. Dit is tevens ook het postadres.  
Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf  
H. Gerhardstraat 77  
1502 CC Zaandam  
Genoemde prijzen zijn geldig van 1 augustus 2014 tot  
1 augustus 2015.  
Hoewel deze tekst met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er typ- en 
drukfouten in staan. Ook kunnen data, tijden en prijzen gedurende het jaar  
veranderen. U kunt daarom geen rechten aan informatie van deze pagina 
ontlenen.  

Wist u dat u de gerechten uit het menu Catering & Gebak ook thuis kan laten  
bezorgen? Eet smakelijk!  
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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 De Wetstraat 8a 

Dhr. T. Jansen De Wetstraat 32a 

Dhr. P. Jongejans H. Gerhardstraat 5 

Mevr. A. Romp H. Gerhardstraat 45 

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

  

Cliëntenraad Algemeen van Het Mennistenerf en 

Wijksteunpunt Dirk Prins  

Dhr. C. de Vos    Voorzitter Fam.lid oud bewoonster 

Dhr. R. Buijvoets oud medew. Dienst Wijken Zaanstad 

Dhr. F. Sikkema Fam.lid bewoonster Mennistenerf 

Mevr. M. de Bruin Vrijw.WDP,bezoekster aanleunwoningen 

Dhr. P. Blank Fam. lid bewoner 

Ondernemingsraad  

Dhr. M. Ternede Voorzitter 

Mevr. T. Bieman Secretaris 

Mevr. D. Duivis  

Mevr. F. Kluft  

Mevr. S.K. Molenaar  

Mevr. Y. Schilp  

Mevr. S. Tijssen  

Mevr. J. Wezel  

Erfnieuws Colofon  

Eindredactie   Robert v.d. Veer 

Grafisch vormgeving   Sylvia Kristina Molenaar 

Tekst vormgeving   Ruud Meijns - Maartje Goverde 

Internet www.mennistenerf.nl  

Contact redactie erfnieuws@mennistenerf.nl 

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

mailto:redactie@mennistenerf.nl
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 Professioneel, Kwaliteit, Begripvol  en Zorg op maat, 

 Mennistenerf biedt het resultaat. 

 

U bent van harte welkom, wij wensen u een plezierige, 

zonnige zomer en graag tot ziens! 

 


