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Niet de FIKS die u gewend bent

U heeft het al gemerkt: de FIKS ziet er dit keer anders 
uit.
Jan van Poorten, die ons blad altijd zo fraai vorm 
geeft, is door ziekte niet in de gelegenheid deze FIKS 
te verzorgen en we wensen hem een voorspoedig 
herstel toe.
Wij hebben ons best gedaan om deze FIKS samen te 
stellen, waarbij we met name Mieke Westera 
bedanken voor haar geweldige inzet.
Veel leesplezier en wij hopen u op één van onze 
activiteiten te mogen begroeten.
                                                 
Het bestuur

Kunst bij de SVK

Wat een kunstwerk vindt u niet? 
Kom ook eens naar het Crea Café.

Elke 2de dinsdag van de maand in de Pelikaan.
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FIKS



Bestuur Seniorenvereniging Krommenie (SVK) voor 50-plussers

Voorzitter 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 redactie FIKS                              i.jonker7@upcmail.nl
Email verspreiding FIKS                       marianne.kremer@hotmail.nl
Email ledenadministratie                       marianne.kremer@hotmail.nl
Internet Homepage                                www.seniorenkrommenie.nl

Bank IBAN                                            NL 87 INGB 0007 5536 87 t.n.v. Seniorenvereniging Krommenie         
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar en partners betalen € 22,50 per jaar.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
Bij latere opzegging bent u nog de contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.

Belangenbehartiging, belastingen, 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 administratie, 
hulpmiddelen,ondersteuning bij (her)indicaties 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

______________________________________________________________________________________

Feestelijke opening van het Egelhuis

Weet u het nog? In juni stond er in de Fiks een oproep voor een huisje voor de egel in de Rosariumtuin.
Later in het jaar konden wij u melden dat Hans zich had opgeworpen om een huisje te bouwen.
En 18 oktober jl. was het dan zo ver. Het egelhuis in de Rosariumtuin werd geopend in aanwezigheid van de 
bouwer, de burgemeester en diverse enthousiaste burgers.                                                                             
Namens het egeltje en mij, bedankt!

Tijdens de opening werden er gedichten
voorgedragen door burgemeester Jacobus J.
Alberti en onze fijne tuinman Ton. 
Hij is vaak de eerste woensdag van de maand te
vinden in de Rosariumtuin. Zijn gedicht plaatsen
wij in het decembernummer.

Hierbij het gedicht van de burgemeester: 
Egeltjes zijn een beetje schichtig
Daarom doen zij het altijd voorzichtig
Dat maakt zo’n beestje nog niet kuis

                                                   Geef ze daarom een veilig huis.
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GEMAKKELIJK RIJK WORDEN ACHTER EEN TAFELTJE

Een tekst die in deze tijden minstens de wenkbrauwen doet fronsen en natuurlijk ook niet al te serieus genomen 
moet worden. Wat is de bedoeling dan wel van die zin boven dit stukje?

Wij hebben als activiteitencommissie gedacht om in het voorjaar een Rommelmarkt te organiseren en onze 
leden de mogelijkheid te bieden een tafel te huren voor het bedrag € 10,00.
En nu komt het mooie, de opbrengst is helemaal voor uzelf !
U hebt vast nog wel wat spulletjes waarvan u denkt “daar zou ik iemand best nog wel een plezier mee kunnen 
doen”.
Die mogelijkheid is er dus volgend jaar voor al die spulletjes van de zolder of uit kasten, denk maar eens aan 
boeken, LP’s, puzzels, keukengerei, potten, pannen, glazen, vazen en ga zo maar door.
En zeker niet vergeten eigen gemaakt handwerk, u vult het zelf maar in.
Wat wij nu graag van u willen weten of hier belangstelling voor is, niet alleen van u als lid, maar ook uw 
familie en vrienden mag u best enthousiast maken, tafels genoeg tenslotte.
De bedoeling is dus dat de Rommelmarkt volgend voorjaar in de Pelikaan gehouden gaat worden, 
waarschijnlijk in een weekend.
Vindt u het leuk om een extraatje te verdienen, geef dan even door aan mede Marktmeester Dick Jonker 
tel. 075-6409270 of u het een leuke activiteit vindt.
We zijn benieuwd naar de reacties en als het aanslaat komen we er zeker op terug.

                                                            Ger Bakker en Dick Jonker, Marktmeesters
_______________________________________________________________________________________

Koffie met een aapje

Elke eerste dinsdag van de maand is er altijd koffie-ochtend in de
Pelikaan. 
In oktober viel dat op de 4e, dus Dierendag.
De dieren waren in groten getale aanwezig, mensen helaas wat
minder. Maar ondanks dat, was het bere-gezellig!
Er werd kattenkwaad uitgehaald, varkentjes gewassen, oude koeien
uit de sloot gehaald. Kortom gezelligheid alom.
Ik zou zeggen, maak dit mee en kom ook een keer een kijkje
nemen.
En wie weet als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer.
Misschien is het hondenweer, vieren de kippen kermis, maar laten
we ons geen muizenissen in het hoofd halen en gewoon lekker
komen.

Tot in de Pelikaan, 
Annemiek van Dam
_________________________________________________________________________________________

Wandelingen

Helaas is er weinig belangstelling voor de maandelijkse, wat langere wandeling. We hebben elke keer 
geprobeerd een leuke wandeling in onze buurt te organiseren, maar veel mensen vonden de wandelingen te 
lang. 
We hebben derhalve besloten met deze wandelingen te stoppen.
Wel komt er iets anders voor in de plaats, waarover t.z.t. meer informatie van de activiteitencommissie.

                                                                                                        André van der Ende
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Jazzconcert Kerk van Krommeniedijk door de Westside Jazzband

 De Westside Jazzband bestaat uit een vaste kern van 7 muzikanten en   
 treden graag op voor publiek. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit
 jazznummers vanaf 1910 tot eind jaren `50, maar ook een moderner 
 stukje en wat latijns-amerikaanse klanken komen aan bod.
 De band heeft een bezetting van drie blazers, klarinet/sax, cornet en
 trombone en een ritmesectie van banjo/gitaar, piano, stringbas en
 drums.
 De Westside Jazzband staat garant voor een swingende zondagmiddag
 in het sfeervolle Kerkje van Krommeniedijk!

 Datum Zondag 27 november
 Aanvang 15:00 uur. 
 Entree € 10,- incl. koffie/thee. 

Reserveren: kerkvankrommeniedijk@live.nl  Info: www.kerkvankrommeniedijk.nl
_________________________________________________________________________________________

RIJBEWIJS VERLENGEN

Nog eens op een rij wat er moet gebeuren, wanneer uw rijbewijs verlengd moet worden. Neem ruim op tijd de stappen die
u moet ondernemen. Het kan tegenwoordig al heel wat sneller, maar in sommige gevallen kan het nog wel enkele 
maanden duren, bijv. wanneer u gekeurd moet worden. Wanneer u 75 jaar wordt heeft u sowieso een keuring te regelen. 
Houd dit goed in de gaten.

Hoe is de procedure ook al weer? Allereerst moet u een gezondheidsverklaring kopen en invullen. Dit kunt u doen bij de 
gemeente met een papieren Gezondheidsverklaring. Deze Verklaring stuurt u op naar het CBR. U kunt dit ook online 
regelen bij het Centraal Bureau Rijbewijzen, via mijn cbr.nl en via DigiD.

Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag, welke de keuringsarts moet invullen. Op dit moment kunt u een afspraak 
maken met een keuringsarts.
Zorg er wel voor dat u een arts uitzoekt die aangesloten is bij Zorgdomein. Deze artsen kunnen namelijk het 
keuringsrapport digitaal invullen en versturen deze rechtstreeks naar het CBR.
Let u vooral hierop bij het regelen van een afspraak, dit versnelt de procedure enorm.
De kosten voor de keuring voor automobilisten van 75 jaar en ouder zijn ongeveer
€ 50,-- à  € 70,--.  Als u een rijbewijs C/D/E nodig heeft, betaalt u in de regel € 70,-- à  € 90,--.

                                                                                                      André van der Ende
________________________________________________________________________________

De Rosarium Vriendentuin

In het Rosariumpark ligt een openbare groententuin. Inmiddels zijn er best wat SVK-leden die hier regelmatig 
helpen of gewoon even een praatje komen maken. 
Zo ook op deze meewerkdag.  Nou ja meewerken? Hier zitten ze lekker te babbelen. En zie eens wat een oogst 
het opleverde. Neemt niet weg dat Annemiek er toch lekkere appelgebakjes van maakte.
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Besparen

Het is en blijft voorlopig een dure tijd
Dus we gaan besparen, vooruit met de geit.
Ik hoor het op het nieuws, we moeten isoleren
Nou dat ben ik gaan uitproberen.
Spouwmuren, zonnepanelen, het groeit me een beetje 
boven de pet
Maar ja, ik wil ook niet met koude voeten naar bed.
Dus pakken we het goed en ouderwets aan 
En geven we onze fantasie vanaf nu ruim baan.
Wordt het blauw, geel of rood-wit-blauw
En welke pennen zijn het beste tegen de kou?

Want ja ja, breien is het middel dat ons uit deze crisis 
redt
En belangrijk dus op welke breipennen je de steken 
zet.
Te dik en de wind waait door je breisel heen
Laat je een steek vallen, steekt je teen er straks 
doorheen.
Ok, het is dus even goed voorbereiden 
Maar daarna is het insteken, omslaan, doorhalen en 
af laten glijden.
Lekker breien, al wordt het een trui met maar één arm
Van het breien krijg je het vanzelf al warm.
Zoek een leuk patroontje uit of verzin een mooi model
Met een paar bolletjes wol en je pennen kom je er 
wel.
En geloof me ribbels of averecht, het is een en al pret
En ga je vanzelf warm en lachend te bed.

Annemieke

PS: en anders dikke sokken aan!

Fraude herkennen

Banken en andere instellingen blijven waarschuwen voor de 
gevaren van het internet. Derhalve blijft het nodig U hier 
toch weer op te attenderen. Er  worden steeds nieuwe 
manieren bedacht door criminelen om uw persoonlijke 
gegevens te ontfutselen en zo bij uw geld te komen.
Blijf dus alert, wanneer iemand naar deze gegevens vraagt.

Banken zullen nooit vragen: 
1 Je betaalpas op te sturen of mee te geven.
2 Je beveiligingscodes, zoals inlogcodes of  pincodes 

door te geven.
3 Geld over te maken, zowel telefonisch als via een 

link.
4 Via een toegezonden mail of sms  in te loggen.
5 Een kleurcode te scannen die U heeft ontvangen.
6 Software te downloaden op uw PC of tablet, 

waarmee op afstand uw computer door criminelen 
kan worden overgenomen.

Bel in geval van twijfel met uw bank of relatie of met uw 
eigen computer relatie, uiteraard naar het door uzelf 
bekende, gebruikelijke telefoonnummer of e-mailadres.

Tijdens de voorbereiding van de Fiks over dit stuk 
Veiligheid bereikte mij het bericht, dat bij één onzer leden 
geprobeerd is geld af te persen door te doen voorkomen, dat 
een “dochter” een berichtje stuurde met uiteraard het 
verzoek om wat geld over te maken. Gelukkig trapte ons lid 
er niet in.
Blijkt maar weer dat men altijd alert moet blijven op de 
berichten, die men ontvangt. 

 WHATSAPP heeft nieuwe instellingen voor privacy, 
waardoor iedereen gebruikers aan een groep kan toevoegen 
zonder dat men dat weet.
Dit kan risico’s opleveren met betrekking tot phishing, 
fraude en oplichting.
U kunt uw instellingen bij Whatsapp  zelf makkelijk 
controleren en eventueel veranderen.

Wijzigen gaat eenvoudig als volgt:
1 Open Whatsapp;
2 Ga naar instellingen;
3 Kies account;
4 Kies privacy;
5 Kies groepen;
6 Selecteer hier “contacten”  in plaats van iedereen.

Als dat is gebeurd, kunnen alleen de eigen contacten mensen
nog toevoegen aan een Whatsapp groep. Echter, hiermee is 
de kans op fraude aanzienlijk verkleind, maar nog niet 
helemaal uitgesloten.
                                                                                                 
Pas verder op voor allerlei belletjes over energietoeslag of 
andere toeslagen etc. Trap er niet in. BLIJF ALERT.
                                                                                                 
André van der Ende
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SVK Activiteiten november 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 1 november van 10.00  tot 12.00 uur

                                  Koffie Ochtend

Gewoon een praatje en een kopje koffie, hoe gezellig kan 
dat niet zijn! En we hebben genoeg stof om over te praten, 
zoals bv. welke leuke dingen heeft de SVK dit jaar 
georganiseerd en kunnen we daar een foto-tentoonstelling 
over maken, zodat nog meer leden mee gaan doen?
Kosten € 1,50.

Vrijdag 18 november van 16.00 tot 17.30 uur
                                    
 Wijntje voor Trijntje

Alhoewel er geen Trijntje is en zij dus ook geen wijntje 
krijgt, is het toch altijd heel gezellig. Zo op de vrijdag- 
middag de week afsluiten is heel bijzonder. Het  doet een 
beetje denken aan de tijd dat de werkweek met een 
gezamenlijke borrel afgesloten werd. Kom ook eens langs!
Kosten € 1,50.

Dinsdag 8 november van 13.30 tot 15.30 uur

                                 Crea Café

Papier-maché met ballon, een lege fles of ijzerdraad.  
Met wat fantasie kunnen we dus ook kerstmannetjes maken
of kerstballen.
Neem zelf een keukenrol of wat kranten mee, wij zorgen 
voor plaksel. 
Omdat de figuren eerst moeten drogen voor ze geverfd 
kunnen worden, maken we ze in december verder af. 
Kosten € 1,50.

Zondag 27 november van 13.30 tot 16.00 uur

                                       Film Café

Deze keer hebben wij voor een kostuumdrama gekozen. 
Marie Antoinette is de meest verguisde koningin van 
Frankrijk en eindigt op het schavot. 
Maar haar feesten zijn vermaard.
De film kreeg dan ook de Oscar voor de mooiste kostuums.
Wij kunnen ons dus vergapen aan prachtige kleding en 
stiekem fantaseren er ook eens zo bij te lopen. 
Maar……….  helaas!!!

Kosten € 2,50

Zondag 13 november van 13.30 tot 16.00 uur

                                     Keezen

Het is winter en het is zondag, kom gewoon naar de 
Pelikaan en maak er een gezellige middag van. 
Kosten € 2,50.  

Woensdag 30 november van 13.30 tot 15.30 uur

                                        Sjoelen

Dit is de laatste sjoelmiddag van 2022 want volgende 
maand is het de kerstvakantie periode. Er wordt weliswaar 
geen competitie gespeeld maar Jasper houdt trouw de stand 
bij. En zoals gebruikelijk neemt iedereen aan het eind van 
het seizoen een klein prijsje mee en gaat iedereen ook weer 
met een prijsje naar huis. Uiteindelijk gaat het om de lol die
iedereen aan de sjoelmiddagen beleeft.
Kosten € 1,50                            
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Aanmeldingsformulier Seniorenvereniging Krommenie (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 de 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 belastinghulpen 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 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

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

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 de 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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