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Wens voor het nieuwe jaar

Bewaar wat fijn is
Of het nu groot of klein is
Houd vast wat u raakt

Laat los wat niet gelukkig maakt
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FIKS



Bestuur Seniorenvereniging Krommenie (SVK) voor 50-plussers

Voorzi er Vacant

Secretaris Nora Swagerman Van Allenstraat 86 1562 TM 075-621 8700

Penningmeester Vacant

Lid-Bel. André van der Ende Robert Kochstraat 18 1561 GB 075-628 2994

Lid-Act. Dick Jonker Weverstraat 63 1561 EH 075-640 9270

Notulist Carla Schuddeboom Teresjkowastraat 40 1562 BW 075-628 2744

Email secretariaat                                  n.swagerman@planet.nl
Email redac e FIKS                           i.jonker7@upcmail.nl
Email verspreiding FIKS                          marianne.kremer@hotmail.nl
Email ledenadministra e                          marianne.kremer@hotmail.nl
Internet Homepage                                   www.seniorenkrommenie.nl

Bank IBAN                                            NL 87 INGB 0007 5536 87 t.n.v. Seniorenvereniging Krommenie         
De contribu e bedraagt vanaf 01-01-2023 € 27,50 per jaar en partners betalen € 25,00 per jaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
Bij latere opzegging bent u nog de contribu e voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.

Belangenbehar ging, belas ngen, huur- en zorgtoeslag en overigen:
André van der Ende Robert Kochstraat 18 1561 GB 075-628 2994

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA's) 
Voor vragen over zorg, thuiszorg, Sociaal Wijkteam, invullen van formulieren, problemen met administra e, 
hulpmiddelen,ondersteuning bij (her)indica es van zorg en zorgmiddelen, wonen en woningaanpassing.

André van der Ende 075-628 2994 email: ende0044@planet.nl

Wim Nieuwenhuijse 075-628 4704 email: w.nieuwenhuyse@upcmail.nl

December, de maand van warmte en gezelligheid

Helaas dat kan niet iedereen zeggen. Sommigen hebben het helemaal
niet warm en anderen zi en helemaal alleen. Als SVK kunnen we daar
niet zoveel aan veranderen, maar een paar dagen van deze maand
bieden we wel een beetje gezelligheid en zeker een beetje warmte. 

Kom naar de Pelikaan en doe mee aan onze ac viteiten.

Toevallig hee  Sint laten weten dat zijn boot terug naar Spanje een dag later vertrekt, 
misschien komt hij dus 6 december in levende lijve nog even langs. En op de vrijdag voor Kerst 
organiseren wij een High Wine, verzorgd door Annie van de Pelikaan. We weten dan dat we 
echt verwend worden. Dus kom 23 december naar de Pelikaan. Kijk in het maandprogramma 
voor de juiste jden.

Fiks december 2022 –Jaargang 10 – Nummer 12                                                                                                                                                                                    2                           

                                                                                                                                     



KERST SING-IN  in de kerk van Krommeniedijk     

Zondag 11 december 2022

‘Op weg naar Kerstmis’ met muziek van het talentvolle vioolduo
The Lassies, Kerstkoor aan de Zaan, verhalen en samenzang.
Een middag vol mooie muziek en meerstemmige zang o.l.v.
zangeres/dirigent Jerney Kate Molenaar. 
Zing mee, luister en geniet in kerstsfeer.

Aanvang : 15:00 uur.
Entree : € 10,00 incl. koffie/thee. 
Reserveren : kerkvankrommeniedijk@live.nl / 06 – 1035 1954
Website : www.kerkvankrommeniedijk.nl

Eerste bewoner egelhuisje

Misschien hee  u een vergrootglas nodig. Maar kijk 
eens? De eerste bewoner hee  zich reeds gemeld 
voor het egelhuisje. Misschien wel een vreemde eend
in de bijt in dit geval? En zoals toegezegd in de vorige 
FIKS plaatsen wij hierbij tevens het gedicht van Hans  
Bouma, voorgedragen door onze tuinman Ton jdens 
de opening van het egelhuisje. 

 Reepje aarde
waar geleefd wordt en

          gestorven,
  gestorven en geleefd.

     Waar de kosmos
   zich subliem vertaalt
   in geuren en kleuren,

 in vormen en manieren,
in zomaar een paddenstoel

    een dennenappel,
  een torretje, een mier.

     Reepje aarde
  waar alles gebeurt

wat er maar gebeuren kan.

Minuscuul stukje grond 
   waar het grote geheim

  zich majestueus voltrekt.

Hans Bouma

Contribu e 2023 verhoging en automa sche incasso

In de ledenvergadering van 6 april 2022 hebben wij uw mandaat gevraagd om de contribu e te verhogen. 
Helaas blijkt dat nodig om alle ac viteiten te kunnen blijven aanbieden. Met ingang van 1 januari 2023 wordt 
de jaarlijkse bijdrage € 27,50 per lid. Een eventueel partnerlidmaatschap bedraagt dan € 25,00.

Veel van onze leden hebben een automa sche incasso afgegeven. Aan de andere leden verzoeken wij 
dringend om ook van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dat bespaart ons veel werk, maar is ook veel 
makkelijker voor uzelf! Op de laatste pagina van de FIKS vindt u het aanmeldingsformulier met onderaan het 
gedeelte waarin u ons toestemming kunt geven om de contribu e te incasseren. Vergeet niet uw naam in te 
vullen! Dit formulier kunt u opsturen naar: SVK, Van Allenstraat 86, 1562 TM Krommenie.
Doet u dit alstublie  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 31 december 2022.

Hee  u hulp nodig bij het invullen, dan kunt u Mieke Westera bellen of mailen. 
Mailadres: m.westera@chello.nl    -   Telefoonnummer: 06 190 41 837.                                                                       
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Zo’n leuk idee !!

Een vaste bezoekster van onze koffie ochtend 
had een geweldig idee. Zij wist dat er in haar 
straat ook een aantal alleenstaanden woonde 
en zij wilde hen graag op onze vaste koffie 
ochtenden uitnodigen.
De dochter van een lid hee  een flyer 
gemaakt en zij hee  deze in de brievenbussen 
van haar buren gestopt. Resultaat: 3 buren 
kwamen op de koffie. Geweldig toch! Zo’n 
ac e verdient navolging! U leert uw buren 
beter kennen en mogelijk worden ze ook nog 
lid van de SVK.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Wilt u ook weleens zo’n ac e ondernemen, 
vraag gerust om wat flyers.
Wij maken ze graag voor u.
Een Nieuwjaars voornemen? Wij hopen het.

 De flyer

ROMMELMARKT

Onderstaand bericht  – verkorte weergave – stond in de vorige FIKS.

Gemakkelijk rijk worden achter een tafeltje.
Wij hebben als ac viteitencommissie gedacht om in het
voorjaar een Rommelmarkt in de Pelikaan te organiseren en
onze leden de mogelijkheid te bieden een tafel te huren voor 
het bedrag € 10,00.
Alles wat u niet meer nodig hee  kunt u nu aanbieden, denk
aan boeken, LP’s, puzzels, po en, pannen, glazen, vazen, noem
maar op. En zeker niet vergeten eigen gemaakt handwerk. 
En hee  u niets aan te bieden, ook uw familie of vrienden
kunnen een tafel huren.
Laat weten of u dit een leuke ac viteit vindt.

Op onze oproep hebben slechts 3 leden gereageerd voor 4 tafels. U zult begrijpen, dat op dit aantal geen 
rommelmarkt zal worden gehouden.
Om er een geslaagd fes jn van te maken, denken wij minimaal 15 à 20 tafels nodig te hebben.

Dus beste leden, verras onze telefonische Marktmeester Dick: 075-6409270 door massaal te reageren.
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 Welkom bij de FIT FIKS.

 Bewegen is belangrijk dat weten we allang. 
 Voor lijf en leden, voor ons hoofd, om de kilo's buiten de deur te houden en om stabiel
 te blijven en een val te voorkomen.

En is het gelukt vorige maand?
Hebben we onze beenspieren sterker gemaakt? Ik zeg vooral blijven doorgaan. Er is al jd wel een momentje 
om de oefening uit te voeren.

Bewegen is belangrijk.
Wist u dat door te bewegen de behoe e in zoe gheid
minder wordt? Meer bewegen betekent een lagere
drang naar snoep.
Dus hup, kom in beweging!

December, de maand van Sinterklaas en andere
feestdagen. Misschien is het te koud om naar buiten te
gaan of misschien zijn we ( jdelijk) niet zo mobiel.
Om toch in beweging te zijn én contact te houden met
de buitenwereld kunnen we bellen. Bellen naar familie,
een WhatsAppje met een leuke foto naar een vriend,
een praatje of een hulpvraag aan een bekende of een
instan e.

Bellen kunnen we vanuit onze luie stoel of staand tegen
de muur.
In beide gevallen kunnen we bijgevoegde oefening
uitvoeren.
En ben je uitgebeld, dan kunnen we deze oefening ook prima doen met een kerstmuziekje op de achtergrond.
Tot volgende maand.

bron: flyer veiligheid.nl

_________________________________________________________________________________________
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SVK Activiteiten december 2022

Tenzij anders vermeld vinden alle activiteiten plaats in Buurtcentrum de Pelikaan. Bent u niet meer mobiel en wilt u toch 
graag meedoen, bel even met Nora tel. 6218700 en we proberen een oplossing te vinden. 
En zoals vorige maand al aangegeven werd, alles wordt duurder en ook de huurprijs van de ruimten is duurder geworden. 
We willen echter de prijzen van de activiteiten niet verhogen en hebben besloten dat alle consumpties nu voor eigen 
rekening zijn.

Elke vrijdagmiddag Klaverjassen, aanvang 13.30 uur.
Het is gezellig, er wordt niet met het mes op tafel gespeeld en er is nog ruimte voor meer deelnemers, dus kom eens

meespelen!

 Dinsdag 6 december van 10.00 tot 12.30 uur

Hij komt? Hij komt? Die goede ouwe Sint…

Of de Sint voor zijn vertrek nog even 
langs komt, is nog een verrassing, 
maar in ieder geval maken wij er een
leuke Sinterklaas ochtend van.
Kosten € 2,50. 

Neem een leuk klein kadootje (max. € 5,00) mee en 
wij zorgen voor de warme chocomelk en de 
banketstaaf.
 

Zondag 18 december van 13.30 tot 16.00 uur

Keezen

De laatste zondag voor de feestdagen hebben we nog 
jd voor een heerlijk gezelschapsspelletje.

 Op veler verzoek gaan we
 nog een keer Keezen.
 Het spel waar je elkaar
 probeert dwars te zi en, 
 maar dat toch geen boze
 gezichten oplevert.
 Kosten € 2,50. 

Dinsdag 13 december van 13.30 tot 15.30 uur 

Kerst Crea Café

We maken een gezellig stukje voor de kerstdagen. Wij 
zorgen voor het groen en het steekschuim en u neemt
een schaal of iets dergelijks mee en uiteraard 
versierselen zoals ballen, bandjes, kaarsen en van 
alles wat leuk is om te gebruiken.
Voor degenen die hun papier-maché kunstwerk af 
willen maken, verf is ook aanwezig.
Kosten incl. Materiaal € 2,50.

Vrijdag 23 december van 16.00 tot 18.30 uur

Kerst High Wine

Wij sluiten het jaar op een waardige manier af met 
een hapje, een (fris)drankje, een muziekje en we laten
ons verwennen door Annie. U bent van harte 
uitgenodigd. U moet zich echter wel even aanmelden 
bij Nora, tel. 6218700 of per mail 
n.swagerman@planet.nl. 
Dat kan tot uiterlijk 17 december.
De kosten voor deze high wine inclusief de hapjes en 
een drankje zijn € 7,50 per persoon.
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Aanmeldingsformulier Seniorenvereniging Krommenie (SVK)

Samenva ng doelstellingen SVK:
De vereniging hee  als doel het bieden van contactmogelijkheden en ontspanning voor 50-plussers, zij 
organiseert daarvoor ac viteiten en behar gt de belangen van de leden.
Ac viteiten:
Wandel- en fietstochten, klaverjassen, spelmiddagen, dagtochten, excursies, museumbezoek, thema-, film- en 
muziekmiddagen, crea eve en leerzame ac viteiten.
Het programma voor de ac viteiten staat iedere maand de in de nieuwsbrief “FIKS”.
Belangenbehar ging:
Belangenbehar ging van senioren is voor ons essen eel. We hebben goede contacten met de gemeente 
Zaanstad, Sociaal Wijkteam, Ouderenbonden en diverse organisa es op het gebied van (ouderen)zorg.
Gecer ficeerde belas nghulpen verzorgen uw Aangi es Inkomstenbelas ng en aanvragen voor Zorg en 
Huurtoeslag. 
Eveneens gecer ficeerde 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 € 27,50 per jaar en uw partner betaalt € 25,00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelden (ook voor meer informa e) via Email: marianne.kremer@hotmail.nl of
telefonisch: Nora Swagerman 075-6218700 of per post met behulp van onderstaande strook
via SVK, Van Allenstraat 86, 1562 TM Krommenie

Naam …………………………………………………….....................................(m/v)
Partner ………………………………………………...........................................(m/v)
Adres ……………………………………………………..................................... 
Postcode ……………………………………………………................................
Plaats …………………………………………………….....................................       
Geb.datum ……………………….......................... Geb.datum partner .….....................................
Tel.nr …………………………………………………….....................................   
E-mail ………………………………………………………...............................

Wanneer u met een automa sche incasso akkoord gaat – aanbevolen:  want makkelijk voor 
u en voor ons! – verzoeken wij u ook onderstaande mach ging in te vullen:
SEPA doorlopende mach ging Incassant NL92ZZZ570757270000

Hierbij mach g ik de Seniorenvereniging Krommenie te Krommenie 
     de contribu e te incasseren via een doorlopende mach ging.

IBAN nummer………………………………………………………….. Datum……………………………………….

Handtekening…………………………………………………………..

Handtekening Partner………………………………………………

Ingekomen SVK………………………….

Reg.nr………………………………………..

__________________________________________________________________________________________
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