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Film Aa e Heynis  en Harpconcert Eva Tebbe

Een ieder die in november naar ons Film Café kwam 
moest teleurgesteld weer naar huis. De techniek liet 
ons in de steek en wat we ook probeerden het kon die
middag niet hersteld worden. Bijzonder was wel dat 
een aantal bezoekers Aa e persoonlijk gekend hebben
en leuke verhalen over haar jeugd wisten te vertellen. 
Daarnaast hadden we Eva Tebbe als “digitale gast” en 
zij vertelde dat ook zij Aa e had gekend en zelfs in het 
bezit was van haar harp.
Om nu de teleurstelling van november ongedaan te 
maken, spelen wij zondag 29 januari vanaf 13.30 uur 
de DVD van Aa e en komt Eva persoonlijk om ons van 
haar harpmuziek te laten genieten, gespeeld op de 
harp van Aa e. Dus een mooiere start van het Film 
Café in het nieuwe jaar kunnen we niet bedenken.  
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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

      Laatste Sjoelmiddag van het jaar 2022

  Het was weer erg gezellig in de Pelikaan.
  Er werd ditmaal gespeeld om prijzen en de stand
  werd weer nauwkeurig bijgehouden door onze
  Jasper.
  Het werd gevierd met een drankje toe, kortom
  het was nog lang onrus g in Krommenie.

   In januari starten we gewoon weer opnieuw, 
   dus alle reden om te komen en weet, een
   middagje sjoelen staat garant voor een middagje
   gezelligheid!
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CONCERT KERK VAN KROMMENIEDIJK

Zondag 29 januari 2023    -    Salonorkest Café Noir

Salonmuziek uit de jd van o.a. de ‘roaring twen es’. Licht
klassieke muziek, die verrassend bekend in de oren klinkt.
Polka’s, paso dobles, walsen en tango’s nemen u mee in de jd
van weleer. Salonorkest Café Noir bestaat uit 5 muzikanten op
viool, cello, en piano. 

Aanvang: 15.00 uur.
Entree: € 10,-- incl. koffie/thee. 
Reserveren: kerkvankrommeniedijk@live.nl / 06 – 1035 1954
Website: www.kerkvankrommeniedijk.nl

Zondag 11 december was het kerstconcert een groot succes! Een volle zaal/kerk en een heel mooi programma. 
Door de opbrengst van dit concert konden wij een mooie dona e ( € 500,--) aan de Voedselbank doen.  Zo 
snijdt het mes aan meerdere kanten. Ook dankzij jullie medewerking!

Noodoproep

Elk jaar doen wij de belas ngaangi e van de leden, 
die dat willen. Dat deden we eerst met 3 mensen.  
Geleidelijk vielen er belas nginvullers af, maar 
ondanks dringende verzoeken kwam er niemand bij.
Vorig jaar kwam Mieke Westera bij de club en zij hee
toen gelukkig voor nood een aantal aangi es  van mij 
overgenomen. Gezien de hoeveelheid aangi es, die 
er elk jaar zijn, zi en we  nu met een dringend 
probleem: 

WIJ ZOEKEN MET SPOED ENKELE 
BELASTINGINVULHULPEN!!

De gegevens voor de aangi es worden begin maart 
ingenomen en eind maart met de cliënten besproken 
en afgeleverd. Hiervoor zijn twee ochtenden in de 
Pelikaan gereserveerd.

Help ons, zodat we deze service voor onze leden 
kunnen blijven doen! De kosten worden vergoed, 
waarvoor een standaardbedrag is vastgesteld. 
Als u zich aanmeldt, zal er eerst nog een gesprek 
vooraf plaats vinden met informa e over onze 
werkwijze.  

André van der Ende, tel. 6282994

Workshop Gedichten maken

Op donderdag 26 januari is het “Gedichtendag”. 
Op de laatste donderdag van januari staat de poëzie 
een dag lang in het zonnetje. Dan worden In 
Nederland en Vlaanderen overal poëzie ac viteiten 
georganiseerd. 

Het thema van dit jaar is “ Vriendschap.” 

De SVK wil bij deze tradi e aansluiten. Tijdens de 
workshop is het voor de lie ebbers van taal een 
uitstekend moment om alvast te oefenen en  zich voor
te bereiden op de “World Poetry Day”, die dit jaar op 
21 maart zal zijn.

De vrienden van het Rosariumpark zullen aan deze 
Wereld Poëzie dag ruim aandacht schenken.
Je hoe  geen dichter te zijn om toch mooie gedichten 
te maken en Jacob Passander zal ons helpen.

Kosten workshop € 5,00. 
Consump es voor eigen rekening.

Wel graag even bij Nora aanmelden.
Tel. 6218700 of per mail n.swagerman@ planet.nl
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    Jubileum 10 jaar Seniorenvereniging Krommenie 

Inderdaad we bestaan al 10 jaar. Op 13 januari 2013 werden wij een zelfstandige vereniging. Het is bijna niet 
voor te stellen hoe snel de jd gaat. Tien jaar geleden nodigde het toenmalige bestuur van de ANBO, afdeling 
Krommenie, alle leden uit om mee te beslissen welke rich ng wij uit wilden. Of lid blijven van de landelijke 
ANBO of een zelfstandige vereniging worden, zodat wij onze eigen beslissingen konden nemen. Voor het 
laatste werd gekozen en was Krommenie een vereniging rijker.

Met veel plezier hee  het bestuur zich ingespannen om er een echte vereniging van te maken met eigen 
ac viteiten, met mensen die de leden ondersteunen bij individuele vragen of problemen en niet te vergeten 
met mensen die helpen bij het invullen van de belas ngaangi es .

Het is wel vrijdag de 13de maar wij nodigen u van harte uit om dan langs te 
komen en met ons het glas te heffen. Ergens in het begin van de zomer zullen 
wij een grotere ac viteit organiseren om in een ontspannen sfeer ons jubileum 
echt te vieren. Wij vertrouwen er op dat Dick Jonker, Ger Bakker en Ina Krijt een
leuk Jubileum programma uitdenken.

Voor nu nodigen wij u uit om vrijdag 13 januari om 16.00 uur naar de Pelikaan
te komen en s l te staan bij het verleden, maar zeker om ook te kijken naar 
hetgeen we allemaal in de toekomst nog kunnen doen.

Om de verenigingskas niet te zwaar te belasten bieden wij u een aangekleed drankje aan en vragen u de 
verdere consump es voor eigen rekening te nemen.

Namens het gehele bestuur,
Nora Swagerman

__________________________________________________________________________________________

Dinsdag 6 december, koffie ochtend in de Pelikaan

De Sint was reeds terug op weg naar Spanje, maar had voor de bezoekers van de maandelijkse koffie ochtend 
wat achtergelaten. Onder het genot van warme choco en muzikale omlijs ng werd ieders schoentje gevuld.

En het goede nieuws: niemand is meegenomen naar Spanje dus de eerstvolgende koffie ochtend is iedereen 
weer van de par j. Zien we u dan ook?

_______________________________________________________________________________________

Fiks januari 2023 –Jaargang 11 – Nummer 1                                                                                                                                                                                    4                                     



Uw belas ngaangi e 2022

In maart 2023 zal de belas ngcampagne over 2022 weer beginnen. De belas ngdienst hee  dan weer de 
gegevens beschikbaar. Wij zullen de data opgeven wanneer u de gegevens bij ons kunt  brengen in de Pelikaan.
In de Fiks van februari a.s. zult u de defini eve data vinden.
Na 1 mei kunnen we, anders dan in uiterste noodzaak, geen aangi es meer innemen, dus een dringend 
verzoek aan u om zich aan deze data te houden.

Zoals al jd een opsomming welke gegevens en informa e we voor de juiste invulling nodig hebben: 
• Het jaarinkomen 2022: de jaaropgave van de SVB, eventuele looninkomsten  Pensioenfondsen en 

(lijfrente)verzekeraars over 2022.
•  De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2022 en de jaaropgave van de eventuele 

hypotheekverstrekker over 2022. Indien van toepassing ter controle: de beschikking van zorg-  en 
huurtoeslag 2022 en de voorlopige beschikking 2023.

• De jaaropgave van de bank, met name die van 1 januari 2022.
• Rekeningen van specifieke zorgkosten, zoals: niet vergoede kosten van medicijnen op recept; kosten 

van tandarts, specialist, fysiotherapeut, en overzichten  van kosten van  hulpmiddelen zoals gebit, 
gehoorapparaat (ba erijen!), onderhoud trapli  etc.; kosten extra thuiszorg bij ziekte of invaliditeit; 
extra kosten kleding en beddengoed bij ziekte en invaliditeit; km-overzichten van eigen bezoek aan 
ziekenhuis, artsen en specialisten; km-overzichten van bezoek aan gezinsleden in ziekenhuis, verder 
dan 10 km en langer  dan 30 dagen;  bij volgen dieet: dieetverklaring van arts met type dieet.

• Opgave en bewijsstukken van gedane gi en.
• Brief van de belas ngdienst met de mach gingscode.
• Overzichten overige zaken, die van belang kunnen zijn voor de belas ngaangi e.

We gaan weer ons best voor u doen!   
André van der Ende
__________________________________________________________________________________________

Crea Café

Het Crea Café stond in december in het teken van kerststukjes maken. Een
tafel vol met dennengroen, hulst, lichtjes, ballen en andere materialen
voor het creëren van een prach g kerststuk.
Eerst nog even kijken, praten en overleggen om daarna vol overgave aan
de slag te gaan. Er ontstonden mooie, crea eve stukjes, zoals de foto laat
zien en we kwamen al aardig in de Kerstsfeer.
Het was heel gezellig, maar wel jammer dat de opkomst zo laag was.

__________________________________________________________________________________________
  
Contribu e 2023

Zoals eerder vermeld zal de contribu e in het nieuwe jaar € 27,50 per lid bedragen.
Voor partners wordt dit € 25,--.
Als u ons een mach ging voor automa sche incasso hee  gegeven, dan wordt het verschuldigde bedrag eind 
januari van uw bankrekening afgeschreven.
Maakt u al jd zelf de contribu e over, dan verzoeken wij u om dit uiterlijk 31 januari te doen.
Wilt u ook per automa sche incasso betalen, maar hee  u nog geen mach ging afgegeven? 
Neemt u dan even contact op met Mieke Westera, tel. 06 190 41 837.                                                                                                    

                                                                       
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.

Welkom in het nieuwe jaar en in de maand van de goede voornemens. Maar wij zijn in november natuurlijk al 
begonnen met onze goede voornemens en doen wekelijks onze oefeningetjes, toch?

Wiebelen we met onze voeten, en strekken we onze benen? Al piept en kraakt het soms, vooral blijven 
doorgaan. Ik zou graag een vlieg op de muur willen zijn, maar omdat dat niet kan, zou ik het leuk vinden om 
een fotootje te ontvangen van jullie ac es.
(Kunt u sturen naar de redac e).

En natuurlijk komt er deze maand weer een uitdaging bij.
Deze speelt zich voornamelijk af in de keuken. 
Daar zijn we veelal te vinden om te koken, koffie te ze en 
of de koektrommel uit de kast te pakken.
In januari proberen we vaak meer te bewegen en minder te eten. 
Maar het is niet minder eten, het is vaak gezonder of anders eten. 
En eten moet vooral leuk zijn, toch? 
Dus pak dat kookboek eens uit de kast in plaats van de 
koektrommel en zoek een nieuw recept uit. 
Google op het internet naar een gezonde, makkelijke maal jd
of vraag eens aan uw buurvrouw of kleinkind wat hun favoriete
recept is.
Wie weet wat voor verrassende ideeën er boven tafel of op tafel komen, ik zeg eet smakelijk!

Als inspira e heb ik mijn makkelijk, gezond ontbijtje bijgevoegd.
En mocht dat gezonde eten er af en toe bij inschieten, dan is onderstaande oefening een heel goed alterna ef.
Dus hierbij: hup kom in beweging!

Tot volgende maand.

_________________________________________________________________________________________
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                    Bananenpannenkoek

 Benodigdheden:
 een ei, een banaan en een snu e kaneel

Prak de banaan,  klop het ei er doorheen. 
Voeg een beetje kaneel toe en bak het 
mengsel vervolgens in de koekenpan als 
een pannenkoek.
Eet er wat fruit bij, drink een kop koffie of 
thee en je dag kan niet meer stuk.



SVK Activiteiten januari 2023

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 10 januari van 13.30 tot 15.30 uur

Crea Café 
We starten dit nieuwe jaar met onze eigen crea es. 
Zie hoe gezellig deze Zengtangle figuurtjes zijn.
Neem zelf wat closetrol kartonnetjes mee. Wij zorgen 
voor de benodigde fine liners zodat u gezellig aan de 
slag kunt.
Kosten € 1,50.  Consump es voor eigen rekening. 

 Vrijdag 20 januari van 16.00 tot 17.30 uur 

Wijntje voor Trijntje
We kennen geen Trijntje maar er is wel een wijntje. 
Het is gewoon een warme afslui ng van de week. 
Even kletsen en wat drinken en meestal met een 
lekker snackje erbij. Fijn toch!

Kosten € 1,50. Consump es voor eigen rekening.         

 Woensdag 25 januari van 13.30 tot 15.30 uur

Sjoelen
Een middagje voor de sporters onder ons. Je hoe  
geen marathon te lopen maar toch speel je om aan 
het eind van het seizoen winnaar te worden. Jammere
is dat je geen beker kan verdienen want je moet in 
juni zelf een prijsje meebrengen. Maar dat mag de 
pret niet drukken.
Kosten € 1,50. Consump es voor eigen rekening.     

    Vrijdag 13 januari  van 15.30 tot 18.00 uur 

Jubileum Borrel
We vieren dan ons 10 jarig bestaan. Dat doen we op 
een wat bescheiden schaal want later in het jaar gaan
we echt iets feestelijks doen.
Onze feestcommissie is al druk bezig.
Lees voor meer informa e elders in de Fiks.  
               
 

Donderdag 26 januari van 13.30 tot 15.30 uur 

Workshop Gedichten maken
Je hoe  geen dichter te zijn om toch mooie gedichten 
te maken en Jacob Passander zal ons helpen
Lees voor meer informa e elders in de Fiks.
Kosten € 5,00.  Consump es voor eigen rekening.
Wel graag even bij Nora aanmelden.
Tel: 6218700  of per mail n.swagerman@ planet.nl

Zondag 15 januari van 13.30 tot 16.00 uur

 Keezen
Velen kennen inmiddels dit spel en weten dat het 
al jd een heel leuke middag is. Als je een spelletje 
speelt wil je uiteraard winnen maar vals spelen mag 
natuurlijk niet. En als je verliest gaat niet het bord 
door de zaal. Het blij  echt gezellig.
Kosten € 2,50. Consump es voor eigen rekening

Zondag 29 januari vanaf 13.30 uur 

Film Aa e Heynis en Harpconcert Eva Tebbe

Lees voor meer informa e elders in de Fiks.
Degenen die de film nog te goed hebben betalen 
€ 2,50 en voor de anderen zijn de kosten € 5,00. 
Consump es zijn voor eigen rekening.
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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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