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Heerlijk

SENIORENVERENIGING KROMMENIE

Bestuur Seniorenvereniging Krommenie (SVK) voor 50-plussers
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid – Bel.
Lid – Act.
Notuliste

Vacant
Nora Swagerman
Vacant
André van der Ende
Dick Jonker
Carla Schuddeboom

Van Allenstraat 86

1562 TM

075-621 8700

Robert Kochstraat 18
Weverstraat 63
Teresjkowastraat 40

1561 GB
1561 EH
1562 BW

075-628 2994
075-640 9270
075-628 2744

Email secretariaat:
n.swagerman@planet.nl
Email redactie FIKS:
i.jonker7@upcmail.nl
Email verspreiding Fiks:
marianne.kremer@hotmail.nl
Email Ledenadministratie marianne.kremer@hotmail.nl
Internet homepage:
www.seniorenkrommenie.nl
Vormgeving Fiks:
Studio Poort201
Bank: IBAN nummer:
NL87 INGB 0007 5536 87 t.n.v. Seniorenvereniging Krommenie
De contributie bedraagt € 25,- per jaar en partners betalen € 22,50.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
Bij latere opzegging bent u nog de contributie over het komende verenigingsjaar verschuldigd.
Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:
André van der Ende
Robert Kochstraat 18
075-628 2994
Email: ende0044@planet.nl
Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA):
Voor vragen over zorg, thuiszorg, Sociaal Wijkteam, invullen van formulieren,
problemen met administratie, hulpmiddelen,
ondersteuning bij (her)indicaties van zorg en zorgmiddelen, wonen en woningaanpassing:
André van der Ende, coördinator
Wim Nieuwenhuijse

075-628 2994
075-628 4704

Email: ende0044@planet.nl
Email: w.nieuwenhuyse@upcmail.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te bewerken en/of in te korten.

Wij kunnen u niet genoeg waarschuwen tegen telefoontjes van criminelen, die op een slinkse manier geld
en gegevens van u proberen af te troggelen. Laat u niet
overrompelen en houdt u altijd aan deze veiligheidsregels om te voorkomen dat u slachtoffer van fraude
wordt.
1. Houdt uw beveiligingscodes, zoals uw pincode,
inloggegevens en bankcodes geheim. De banken zullen NOOIT om deze gegevens vragen. Bewaar deze gegevens op een goede, veilige plaats.
2. Laat een ander nooit uw bankpas gebruiken en
geef uw bankpas nooit mee aan een vreemde. De bank
zal u nooit vragen pincodes, inlog- en tekencodes of
uw pinpas op te sturen of mee te geven aan iemand
“die deze wel even komt halen”. Dit is een gemene
truc. Als uw pas vervangen moet worden, krijgt u door
uw bank onder strikte regels een nieuwe pas toegestuurd. Nogmaals: de bank vraagt nooit om uw pas en
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komt deze zeker NOOIT ophalen. Ook zal de bank u
nooit vragen geld over te maken of uw computer over
te nemen.
3. Zorg voor een goede beveiliging van de smartphone,
de tablet en de PC. Maak regelmatig kopieën van uw
bestanden en bewaar deze goed op een veilige plaats.
4. Controleer regelmatig uw bankrekening op
vreemde mutaties, vertrouwt u iets niet, neem dan zelf
contact op met uw bank (met het U bekende telefoonnummer!!).
5. Wees ook voorzichtig met mail en verzoeken om
ergens op te klikken. Zo kunt u, als dat aan een verkeerde persoon is, uw persoonlijke gegevens sturen en
kunnen deze personen uw computer overnemen en
beschikken zij over al uw gegevens.
Blijf alert en voorzichtig!!
André van der Ende
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SENIORENVERENIGING KROMMENIE
De BBQ van zondag 10 juli in de Pelikaan.

De bovengenoemde rakkers, die het ideetje meldden op
de bespreking van de activiteitencommissie, kregen groen
licht en zo werd besloten in juli de BBQ te houden.
Met de bekende slager Niels Veenboer werd door Dick
geregeld dat er een “all-in-prijs” zou komen wat inhoudt
niet alleen de BBQ zelf, maar ook het vlees, brood, salades, etc.
Vervolgens de Pelikaan reserveren door Nora en tenslotte
werd onze speciale Maître de Cuisine, Theo, gevraagd om
het culinaire duo Dick en Ger te adviseren en te helpen.
Dank, dank, Theo voor je geweldige steun, het was weer
te mooi om waar te zijn.
Dan de vraag: hoeveel mensen zullen er komen?
Toch wel tussen de 20 en 30, dat moet toch lukken voor
zo’n mooie prijs van 10 euro en waarbij gemeld mag wor-

den dat Slagerij Veenboer een heel “skerp prijssie” had
gemaakt en dat een stoer reclamebureau uit Wormerveer
een aanzienlijk bedrag heeft gesponsord, waardoor de
prijs laag gehouden kon worden.
Nou, dat hebben we geweten, dik over de 40 personen
hadden zich opgegeven voor de BBQ, die plaats kon vinden op zondag 10 juli met goed weer, dus stoken in de
buitenlucht.
Wat was iedereen tevreden met alles wat opgediend kon
worden, gezelligheid troef aan de tafeltjes en de enthousiaste reacties maakten de afsluiting van het seizoen helemaal compleet, waarbij Nora bij het afsluitende woordje
natuurlijk nog even moest zeggen: “hoezo afsluiting seizoen, we gaan gewoon door met allerlei activiteiten als
Jeu de boules, Paaltje werpen, Fietsen, etc.”. Sorry Noor.
Goed dat er zoveel personen zich hadden opgegeven,
daar doen we het tenslotte voor.
Iedereen genoot op zijn of haar wijze en zelfs de organisatoren hadden er schijnbaar lol in, werd terloops door
iemand opgemerkt.
En tenslotte natuurlijk dank aan de onvolprezen Annie en
haar Theo, gouwe koppel.
Ger en Dick

Klik op de afbeelding voor de foto’s

Klik op de afbeelding voor de video

Het moet begin van het jaar geweest zijn dat Dick en ik
(wie precies, weet ik niet meer) het idee opperden om als
afsluiting van het seizoen een BBQ te gaan organiseren. De
kou zat nog in het land en wie denkt er dan in hemelsnaam aan eten in de buitenlucht?
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De Cultuur Cyclus
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord, maar we pakken
de Cultuur Cyclus weer op. In deze cyclus besteden wij
aandacht aan de Hanzesteden. Voor de Coronaperiode
zijn wij naar Harderwijk geweest met een tussenstop in
Spakenburg.
Onder leiding van Geert van
Boxtel maken we deze keer
een stadswandeling door Deventer en bekijken de restanten van het Rijke Deventer Leven.
Deze stadswandeling wordt
voorafgegaan door een lezing
op 15 september over de architectuur en andere culturele
uitingen van deze voormalige
Hanzestad. Op 29 september
kunt u dan onder leiding van Geert deze verworvenheden met eigen ogen aanschouwen. Voor degenen, die
meer in geschiedenis geïnteresseerd zijn, bestaat de mogelijkheid om samen met Nora enige musea te bezoeken.
Dit hele pakket, dus lezing en dagtocht, bieden we aan
voor de somma van € 45,--. En dat is inclusief een kopje
koffie, de stadswandeling in Deventer en de overtocht
per pont naar het centrum van Deventer. De kosten voor

de lunch, entreegeld van de musea, en het laatste drankje zijn voor eigen rekening.
De lezing wordt gehouden op donderdagochtend 15
september van 10.00 tot 11.30 uur in de Pelikaan en de
dagtocht vindt plaats op donderdag 29 september.
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Pelikaan.
Wilt u slechts van één deel van dit pakket gebruik maken,
overleg dan even met Nora.
Opgave telefonisch of per mail, maar u kunt natuurlijk
ook tijdens de koffie-ochtend op 6 september langs komen.
Aanmelden uiterlijk tot 10 september.
Nora tel: 6218700 of mail: n.swagerman@planet.nl

Sjoelen
Sjoelen, sjoelen, sjoelen maar
Aan het eind van het seizoen staat er een prijsje klaar
Dus er wordt geschoven met die stenen
Punten scoren, vieren of enen
Natuurlijk gaat het om het plezier
En dus geeft ieder die stenen een zwier.
Tellen, tellen, tellen maar
Soms een overwinning, soms scheelt het een haar
De winnaars van dit seizoen zijn bekend
Er werd ook een poedelprijs toegekend
Maar belangrijker is de grap en grol
En geloof mij maar, er is iedere maand lol.
Nieuwsgierig geworden?
Na de zomersluiting zijn er weer nieuwe kansen te behalen
Oefenen thuis op de keukentafel, loop niet te dralen
Schuif die kopjes maar heen en weer
Met de juiste schwung, keer op keer
En valt er soms een kopje stuk
Bedenk dan goed: scherven brengen geluk!
Sjoelse!

Annemiek van Dam
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Lezing Nivon “Hollandse stadsgezichten, vroeger en
nu” door Jan Broekhuizen
In de lezing “Hollandse stadsgezichten” staat het stedenschoon
van Noord- en Zuid-Holland centraal. In de steden, die we aan
doen, genieten we van het vele moois dat er te zien is.
Terloops komen historische gebeurtenissen en ontwikkelingen ter
sprake. Ook is er aandacht voor het genre van het ‘Stadsgezicht’
in de schilderkunst. Aanvankelijk werd het totale profiel van een
stad op afstand getoond.
Later kwamen landschapsschilders naar de stad om bijvoorbeeld
de fraaie ligging aan een rivier uit te beelden. Ook speelde de trots
van burgers op de voorspoed van de eigen stad een rol bij het
schilderen van gezichten op grachten en belangrijke gebouwen.
Vanzelfsprekend is er een prominente rol voor Amsterdam.
Datum en tijd: zondag 4 september 2022 om 10.30 uur
De zaal is open vanaf 10.00 uur
Plaats: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, Krommenie
Prijs: Leden € 6,00 / Niet-leden € 8,00

Nivon verzorgt een lezing over “Hollandse stadsgezichten”.
Omdat wij veronderstellen dat leden van ons hierin ook geïnteresseerd
zijn, brengen wij dit graag onder uw aandacht

Amsterdam

Nelly van Wijnen heeft de smaak van het woord te
pakken en heeft een bestaand gedichtje op haar
eigen wijze bewerkt. Heel verrassend!
Dag
Vandaag is je leven,
Je leven is vandaag
Waarom zou je ‘n dag overslaan?
Je houdt toch ook niet zonder reden ’n poosje je adem in?
’t Is zes uur in de morgen,
Daar staat ie …….. aan het raam.
De nieuwe dag.
Nog nooit zo vertoond
En niet voor herhaling vatbaar.
Ik lig nog in bed en krijg zo’n gevoel van:
”De visite is er al”.
Kom binnen dag.
Dag lieverd.
Hij zegt: “Mag ik je kussen?”
Ik geef hem mijn kussen
En stap uit m’n bed.

Delft

Werken
is
Oogsten
is
Smullen

Concert Kerk van Krommeniedijk			
TinKling Trio speelt Revolte!
Het nieuwe TinKling Trio speelt op zondag 28 augustus een avontuurlijk
programma in de Kerk van Krommeniedijk.
Het trio wordt gevormd door de
saxofonist David Cristóbal Litago, cellist Gabriel Rodero en harpiste Eva Tebbe.
Op het programma staan arrangementen van bekende lievelingen en herontdekte schatten van o.a. Arvo Pärt,
Claude Debussy, Kate Moore en Maurice Ravel.
De musici vonden elkaar in hun fascinatie voor deze ongewone bezetting:
een ‘pianotrio’ voor saxofoon, cello en harp maar dan met de ongekend rijke
klankmogelijkheden in het samenspel tussen saxofoon, cello en harp.
Aanvang : 15.00 uur.
Entree : € 10,- incl. koffie
Reserveren : kerkvankrommeniedijk@live.nl / 06-10351954
Tevens expositie schilderijen van Jan Houweling, Dirk Klarenbeek en Pieter Hermanus Nicolaas Klarenbeek
Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk
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Soms……….
Dit keer maar eens met wat grappigs dan wel wat luchtiger beginnen.
Wilhelmus las in een van de kranten een rapportage
over een fysiotherapeut, die zijn leven lang al beweert,
dat we onze veters verkeerd strikken. En dat gaat ten
koste van onze voetspieren, die worden dan niet gebruikt!
Zijn zienswijze: de voetspieren werken alle afzonderlijk.
Wanneer je zit en op je tenen gaat “staan” - dus alles
nog zittend - dan oefen je die spieren en krijg je ruimte
in je schoenen. Dat loopt lekkerder en knelt niet.
Dus proef op de som, en ja hoor het werkt, maar waar
het krantenartikel niet over sprak, ontdekte Wilhelmus.
Wanneer je op de tenen oefent, haal je de hiel zeker
10 centimeter omhoog en dat scheelt enorm in de rug.
Zo zie je maar, door één probleem op te lossen, los je
soms ook nog een ander probleem op.
Muggen.
Ja, ze kunnen steken en veel last veroorzaken en zelfs
tot slapeloze nachten leiden. Maar ze zijn er niet, kennelijk zijn de larven in het voorjaar niet of nauwelijks
uitgekomen.
We zoeken verkoeling dus laat de ramen lekker open,
niet als het buiten (te) warm is, en doe ze pas weer
dicht als je naar bed gaat. Waarom? Sommige lieden

zijn op zoek naar Rolex horloges (al denkt Wilhelmus
dat die bij weinig leden in het mandje liggen) maar
goed, die lieden hebben vaak aan een klein kiertje genoeg en dat zou zonde zijn.
Zo zie je maar, voor teveel verkoeling moet je soms
oppassen.
Crisis.
We hollen van de ene crisis naar de andere. Toeslagen,
stikstof, klimaat, oorlog, droogte, abnormale winsten
en een inflatie die boven de 10% reikt.
De stikstof en de boeren: ze manifesteren zich wel met
hun tractoren en daar is niet iedereen blij mee. Naar
mijn bescheiden mening vechten de boeren (niet allen) tegen de verkeerde vijand. Het gaat meerdere malen om hun en ons brood. Maar wat te denken van
de voederbedrijven, de kunstmestmonopolies, en de
banken.
Neem nu eens de RABO-bank, waarbij 82% van de boeren zijn aangesloten. Deze bank heeft een goed halfjaar
achter de rug en bij een eventuele uitkoopregeling gaat
eerst het bedrag, dat de boer voor zijn megastal als hypotheek heeft gekregen, naar de RABO-bank.
Soms is het gewoon: tel uit je winst.
Wilhelmus

Egelhuisje
Kijk eens wat onze oproep in de
vorige Fiks heeft opgeleverd.
Er wordt door onze Hans hard gewerkt aan een egelhuisje voor in de
Rosariumtuin.
Is het niet geweldig?
Namens het egeltje alvast heel erg
bedankt!!
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SVK Activiteiten september 2022
Tenzij anders vermeld vinden alle activiteiten in Buurtcentrum de Pelikaan plaats.
Bent u niet mobiel maar wilt u graag komen, bel even met Nora tel. 6218700 dan zoeken we een oplossing.

Elke vrijdagmiddag Klaverjassen, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 2 september start van de competitie.
Het is gezellig, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld en er is nog ruimte voor meer deelnemers,
dus kom eens meespelen!
Dinsdagochtend 6 september van 10.00 tot 12.00 uur
Koffie Ochtend
Een gezellig samenzijn en na de vakantieperiode hebben we elkaar vast veel te vertellen.
Kosten leden € 1,50 en niet-leden € 2,50.
Dinsdagmiddag 13 september van 13.30 tot 15.30 uur
Crea Café
Afhankelijk van het weer gaan we buiten schilderen
en anders blijven we lekker binnen.
Neem wel uw eigen doek mee.
Bij de Action zijn deze heel goedkoop.
Kosten leden € 1,50 en niet-leden € 2,50.
Materiaalkosten € 1,00
Woensdag 14 september
vertrek 09.30 uur vanaf de Pelikaan
Fietsen
Dit is al weer de laatste fietstocht van het seizoen.
Zie voor meer informatie elders in dit blad.
Misschien toch een fietshelm aanschaffen?
Donderdagochtend 15 september
Cultuur van 10.00 tot 11.30 uur
Cultuur Lezing Deventer
door Geert van Boxtel
De kosten voor deze lezing, inclusief de
dagtocht op 29 september
zijn € 45,-- p.p., exclusief lunch.
Zie voor verdere informatie elders in dit blad.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september bij Nora,
tel. 6218700 of e-mail: n.swagerman@planet.nl

Donderdag 22 september, vertrek 10.00 uur
Wandelen met André
Vertrek vanaf Tante Tee,
Noorderhoofdstraat, Krommenie.
We gaan wandelen in de omgeving rond Krommenie,
althans dat gaan we weer proberen.
We zullen een leuke route voor u uitzetten.
Vrijdagmiddag 23 september
van 16.00 uur tot 17.30 uur
Wijntje voor Trijntje
Ook dit seizoen willen we deze activiteit blijven
aanbieden. Uiteindelijk is niets zo genoeglijk om
onder het genot van een drankje een
gezellig praatje te maken.
Kosten € 1,50 voor leden en niet-leden betalen € 2,50.
Consumpties zijn voor eigen rekening
Woensdagmiddag 28 september
van 13.30 tot 15.30 uur
Sjoelen
Inmiddels kent iedereen de sfeer. Er wordt niet gespeeld om te winnen, maar toch!
Aan het eind van het seizoen zijn er leuke (zelf gekochte) prijsjes te winnen.
Kosten leden € 1,50 en niet-leden € 2,50.
Donderdag 29 september,
vertrek 09.00 uur vanaf de Pelikaan.
Dagtocht naar Deventer
De kosten, inclusief lezing op 15 september, zijn € 45,--.
Voor verdere info, zie elders in dit blad.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september bij Nora,
tel. 6218700 of e-mail: n.swagerman@planet.nl
Keezen en filmmiddag.
In september moet u het nog even zonder doen.
In oktober starten wij deze activiteiten weer op.

Laatste SVK fietstocht van het seizoen
Woensdag 14 september a.s. is het al weer de laatste keer dat we dit seizoen op de fiets stappen.
Start is zoals gebruikelijk om 09.30 uur vanaf Buurthuis De Pelikaan.
Graag wil ik iedereen er nog eens op attent maken, dat meerijden altijd voor eigen risico is!
Bij de laatste tocht kwam een van onze deelneemsters ten val, waarbij na onderzoek in het ziekenhuis gelukkig
geen direct nare gevolgen werden geconstateerd. Betrokken deelneemster heeft mij ’s middags nog gebeld, dat zij
weer thuis was en alleen last had van stijve spieren en gewrichten.
Deze val is dus goed afgelopen, maar dat werpt bij mij wel de vraag op, of aanschaf van een fietshelm niet overwogen zou moeten worden.
Ik wil wel duidelijk stellen: dit is NIET VERPLICHT.
Dick Jonker
Oproep
Op verzoek van een aantal leden willen we graag Korte Wandelingen verzorgen. Wij stellen ons voor om bijv. een wandeling te
maken rondom de Johanna’s Hof in Castricum.De benen even strekken en de frisse boslucht insnuiven.
En ter afsluiting een kopje koffie drinken. Maar……. als we zo iets willen organiseren, hebben we wat mensen nodig die zouden
willen rijden. Zou u dat willen doen? Bel dan even met Nora, tel: 6218700.
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Aanmeldingsformulier
SeniorenverenigingKrommenie (SVK)
Samenvatting doelstellingen SVK:
De vereniging heeft als doel het bieden van contactmogelijkheden en ontspanning voor
50-plussers, zij organiseert daarvoor activiteiten en behartigt de belangen van de leden.
Activiteiten:
wandel- en fietstochten, klaverjassen, spelmiddagen, dagtochten, excursies, museumbezoek,
thema-, film- en muziekmiddagen, creatieve en leerzame activiteiten.
Het programma voor de activiteiten staat iedere maand in de nieuwsbrief 'FIKS'.
Belangenbehartiging:
Belangenbehartiging van senioren is voor ons essentieel. We hebben goede contacten met de
gemeente Zaanstad, Sociaal Wijkteam, Ouderenbonden en diverse organisaties op het gebied
van (ouderen-) zorg.
Gecertificeerde wbelastinghulpen verzorgen uw Aangiftes Inkomstenbelasting en aanvragen
voor Zorg- en Huurtoeslag.
Eveneens gecertificeerde Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA's) helpen bij het invullen van
formulieren voor het aanvragen van hulpmiddelen, speciale voorzieningen, parkeerplaatsen,
vervoer en meer. Ook leveren zij ondersteuning bij zorgvragen over Wmo en WLZ en
bereiden zij samen met u de zgn. 'keukentafelgesprekken' voor en zijn daar desgewenst bij
aanwezig.
U wordt lid voor slechts€ 25,- per jaar en uw partner betaalt € 22,50.
Aanmelden (ook voor meer Informatie) via marianne.kremer@hotmail.nl of telefonisch:
075-6218700 of met behulp van onderstaande strook via SVK, Van Allenstraat 86 1562 TM
Naam:		
m/v Partner 		
Adres: 			
Postcode:
Plaats:			Geb.datum
Tel.nr.: 			
E-mail:

m/v

Wanneer u met een automatische incasso akkoord gaat - aanbevolen: want makkelijk voor u en
voor ons! - verzoeken wij u ook onderstaande machtiging in te vullen:
SEPA doorlopende machtiging
Incassant NL92ZZZ570757270000
Hierbij machtig ik Seniorenvereniging Krommenie te Krommenie de contributie
te incasseren via een doorlopende machtiging.
IBAN nummer
Datum
Handtekening:

Ingekomen SVK

Handtekening Partner:

Reg.nr
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