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Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:
André van der Ende Robert Kochstraat 18 075-628 2994  Email: ende0044@planet.nl

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
Notuliste Carla Schuddeboom Teresjkowastraat 40 1562 BW 075-628 2744

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 075-628 2994 Email: ende0044@planet.nl
Wim Nieuwenhuijse 075-628 4704 Email: w.nieuwenhuyse@upcmail.nl

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

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.

Als u deze tekst ziet, dan moet er iets aan de hand 
zijn. En dat is het ook!

Ons bestuur zou uit 7 personen moeten bestaan, maar  
het zijn er momenteel 3.

Wel lopen er 2 leden met de huidige bestuursleden 
mee, maar het is nog onzeker of zij tijdens de eerstvol-
gende jaarvergadering daadwerkelijk zullen toetreden.
Kortom: het is echt nodig, dat er aanvulling komt, wil-
len wij al onze activiteiten kunnen blijven aanbieden.

Dus: help ons en meld u aan om ons te komen helpen 
met het besturen van onze vereniging. 

U doet er de huidige bestuursleden een plezier mee, 
maar in feite zorgt u ervoor, dat onze vereniging kan 

blijven bestaan!      

Het bestuur

Alles wordt duurder

We worden er iedere dag mee geconfronteerd: “alles wordt duurder” en ja, dat geldt helaas ook voor ons. 
De Pelikaan heeft de huur moeten verhogen en gelukkig niet zo extreem als we her en der horen, 

maar het tikt toch wel aan.
Om het een beetje op te vangen en om de eigen bijdrage aan de activiteiten niet te verhogen, hebben we besloten 

dat de consumpties voor eigen rekening zijn. Wij hopen dat u er begrip voor heeft en dat we een gezellige en 
actieve winter tegemoet gaan. 

Het bestuur 

mailto:ende0044%40planet.nl?subject=Vraag
mailto:w.nieuwenhuyse%40upcmail.nl%20?subject=Vraag
mailto:n.swagerman%40planet.nl?subject=Deventer
mailto:i.jonker7%40upcmail.nl?subject=Aanleveren%20copy%20Fiks
mailto:marianne.kremer@hotmail.nl
mailto:marianne.kremer@hotmail.nl
www.seniorenkrommenie.nl.
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Bezuinigen op energie
Het gesprek van de dag: de energierekening!
Kan ik toeslag krijgen, wat en hoe kan je bezuinigen?
Voor energietoeslag is voor de lagere inkomens al een bedrag toegekend en AOW’ers, die daarvoor in aanmerking 
kwamen, hebben deze toeslag al ontvangen. 
Met bezuinigingen en enige voorzieningen, kom je ook een heel eind.
De grootste post is de gasrekening!
Dus daar moet je op proberen te bezuinigen.

  Wat kan je doen?

  Watertemperatuur en verwarming
1.  Allereerst, zet de verwarming één of twee graadjes lager. Met 1 graad lager bespaar je al veel energie.
2.  Zet de thermostaat van de verwarming voor de nacht al 1 uur voor u van plan bent naar bed te gaan in de      
  nachtstand, 16  graden. Dan slaat niet de hele nacht de verwarming aan. 
3.  Zet de verwarming uit in ruimtes, die niet worden gebruikt  en wanneer u niet aanwezig bent.
4.  Was je, wanneer dat kan met koud water, zoals handen wassen bijvoorbeeld en laat het warme water niet  
  onnodig lopen.
5.  Douche korter en verspil zo niet onnodig veel water.
6.  Was op een lagere temperatuur (30 i.p.v. 40 en 40 i.p.v. 60).
7.  Let op het afwasprogramma en zet  op een zo laag mogelijke temperatuur. Zet ook alleen een programma  
  aan, wanneer de afwasmachine goed gevuld is.
8.  Een vriezer moet daarentegen niet te laag staan want te laag kost dan weer te veel energie.

  Elektriciteit
       
1.  Elektrisch koken is voordeliger dan met gas. 
2.  Aanschaf van een elektrische kookplaat kan al heel voordelig uitpakken. 
3.  Wanneer iets in water gekookt moet worden, breng het water dan aan de kook in de waterkoker.
4.  Spaarlampen zijn voordeliger dan gloei- en ledlampen.
5.  Wanneer u op vakantie bent en langer afwezig bent van huis, zet dan zoveel mogelijk apparaten uit.
6.  Bij opladen van apparaten, let dan op dat dit niet langer dan nodig is en haal de oplader uit het stopcon-  
  tact als het opladen klaar is. Wanneer de ongebruikte stekker in de contactdoos blijft, verbruikt deze toch  
  stroom.

Zomaar wat tips, die de laatste tijd voorbij gekomen zijn. Toch hoop ik ook, dat de energiecrisis spoedig voorbij zal 
zijn en we weer normaal kunnen leven.
Vele van de bovenstaande tips zullen we dan ook nog steeds gebruiken.
Zeker is, dat we in de toekomst energie anders zullen benutten.

André van der Ende

Wandelen in oktober 2022.
De wandeling in september is bij het ter perse gaan van deze Fiks nog niet geweest, dus ik weet niet hoe die 

verlopen is en of er überhaupt wel gewandeld is. De animo is nog niet groot geweest. Tot nu toe zijn een paar 
enthousiastelingen meegelopen en soms werd er zelfs niet gelopen. Ik hoor graag wat ideeën als men het 

anders wil. Komen er ook nu weer weinig of geen deelnemers, dan zal ik met de organisatie van de langere 
wandeltochten stoppen.

 
Ook gaan er ideeën rond binnen de vereniging om kleinere wandelingen te gaan maken, waarbij we met de auto 

ergens heen gaan. Een niet te lange wandeling en  besluiten met koffie en gebak o.i.d. Ook leuk natuurlijk.

De wandeling start zoals  gewoonlijk op de 4e donderdag, dus 27 oktober  2022
om 10.00 uur vanaf Tante Tee, Noorderhoofdstraat in Krommenie. 

Plan: Busch en Dam Krommenie/Assendelft.
We zijn benieuwd naar de opkomst!

André van der Ende
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https://poort201.nl/SVK/Intro.html

Soms………
In een vorige bijdrage schreef ik dat Schiphol een onuitputtelijke  bron van inspiratie was. 

Koffers, annuleringen, vertragingen etc. 
De directie gaf iedere keer het antwoord dat het wel OPGELOST zou worden, maar dan in de toekomst. Ja, ja.  

Daar is nu de  beroepsziekte van de bagagemedewerkers bijgekomen.
Om kosten te besparen had Schiphol zeven bedrijven aangenomen die voor de laagste prijs de 

bagageafhandeling zouden verzorgen. Deze concurrentiestrijd leidde ertoe dat zowel de werkdruk als het 
ziekteverzuim alleen maar opliep. 

Inmiddels is bekend dat de arbeidsinspectie 12 jaar geen controles heeft uitgevoerd. Daarnaast bleken er te 
weinig inspecteurs over een Schipholpas te beschikken. Het plan werd niet gecontroleerd.

Soms ………… is het vertrouwen in overheidsinstanties ver te zoeken.

Eenzelfde beoordeling zou aan Tatasteel of de Hoogovens gegeven kunnen worden. In de tuin een tafel met 
een glazen  plaat, die  altijd smerig wordt. Enige tijd geleden vroeg ik me  af waarom de buurman altijd de 

lijnen schoon maakte, voordat de was werd opgehangen. Juist, om te voorkomen dat de was met roet werd 
besmet. Ja precies, hij werkt bij de Hoogovens dus hij kan het weten, maar je hoeft er niet te werken om de 

vuiligheid te constateren. 
De bewoners in Wijk aan Zee, Beverwijk etc. waren er al lang achter. Zij protesteren tegen de gezondheidsrisico’s. 

Maar de wind die vanuit de kust
naar Krommenie waait hebben we niet in de hand.  Dus ook hier:

Soms……   is de duurzaamheid door de praktijk achterhaald. 

In kranten en TV-actualiteiten komen de crisissen steeds meer aan de orde. We kennen er nu officieel tien, 
maar er zijn er best een paar bij te noemen. Het begon met de toeslagaffaire, weet u nog? Fraude-beoor-
deling door de belastingdienst,  kinderen uit huis geplaatst, uit de woning gezet etc. Van Gronings gas tot 
droogte, stikstof en wat nog niet meer. Het vervelende is dat als je in één van de crisissen valt, je er tegelijk 
drie aan je broek hebt. Geen centen om de gasrekening te betalen en ook de dagelijkse boodschappen bij 

groenteman en supermarkt worden duurder. En dan ook nog volhouden dat WIJ allemaal een bijdrage moe-
ten leveren. Hoe dan, met een torenhoge inflatie en tien jaar geen compensatie, maar misschien volgend jaar. 

Soms…..… wordt het beter in de toekomst. 
Wilhelmus

De laatste fietstocht van het seizoen.
Woensdagmorgen 14 september om halftien stond een 
klein groepje enthousiaste SVK-ers klaar bij de Pelikaan 
voor de laatste fietstocht van het seizoen. Onder leiding 
van Dick Jonker vertrokken we ‘richting de pont’. Het was 
prachtig fietsweer. Weinig wind, half bewolkt en zon. Een 
goede temperatuur EN we hadden er zin in. 
Na een geweldige zomer kregen we half september nog 
een mooie toegift.
Via de Watertoren  en de Assendelftse polder ging het 
richting Buitenhuizen. Drie mannen voorop en vier vrou-
wen daarachter. 
We reden naar Spaarnwoude. Altijd een lust voor het 
oog, langs de golfbaan en door de prachtige natuur naar 
Spaarndam. Op het terras van café Spaarndam aan de 

vernieuwde Kolksluis werden we verwend door eigenaar 
Leon met koffie, appelgebak en ander lekkers. Dat lieten 
Jasper, Tine, Alianne, Dick, Nettie, Ina en ikzelf ons best 
smaken. Het was zo gezellig, dat een tweede rondje kof-
fie werd besteld. Zie de foto op pagina 1
Met nog anderhalf uur fietsen voor de boeg werd de te-
rugweg ingeslagen. Op de fietscomputer stond een af-
stand van 36 km. Best te doen toch?
PS: Dick overweegt om voor het nieuwe fietsseizoen – 
i.v.m. de veiligheid – een fietshelm aan te schaffen. 
Misschien niet zo’n slecht idee!
Tot dan allemaal!

Bauke Poelstra

Naast het weer geopende Eetcafé kunt u ook één keer in de maand komen lunchen.
De eerste lunch  is op dinsdag 11 oktober. Kosten € 6,00.
Inschrijven vanaf 4 oktober in de Pelikaan.
Vervolgens kunt u bij het Crea Café aansluiten. Zie daarvoor ook het 
activiteitenoverzicht. Het menu voor het eetcafé liegt er ook niet om. Kleine hapjes 
vooraf, gevolgd door witlof met ham en kaas, gebakken aardappelen en stoofvlees; 
afgesloten met een heerlijk toetje en een kopje koffie of thee.  Dat alles voor € 10,00. 
Wanneer? Vrijdag 21 oktober. Inloop vanaf 17.30 uur. Het eerste gerecht wordt om 
18.00 uur geserveerd.
Inschrijven kan vanaf 12 oktober in de Pelikaan.

De Pelikaan start weer met het Eetcafé, maar doet nog iets extra’s
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Concert Kerk Van Krommeniedijk
Opera Musicala!

Zondag 30 oktober 2022 – 15:00 uur
Tenor Walther Deubel en sopraan Mirjam Betjes zingen de mooiste aria’s 
en duetten van o.a. Verdi, Puccini en Léhar uit bekende opera’s, operettes 
en musicals.  
Zij worden begeleid op piano door Deborah Pardy.
Aanvang  : 15:00 uur.
Entree  : € 10,00 incl. koffie/thee. 
Reserveren : kerkvankrommeniedijk@live.nl / 06 – 1035 1954
Website : www.kerkvankrommeniedijk.nl

Pastinaak
Zie mijn oogst van dit jaar. Ondanks veel water en liefde zijn ze helaas 
niet zo groot geworden als gehoopt. Dus volgend jaar nogmaals 
proberen in de volle grond, en hopen op een iets grotere oogst. 
Pastinaak, een van de vergeten groenten. Maar zijn de recepten ook 
vergeten? Pastinaak, wat kun je er eigenlijk van maken? Ik houd me 
aan bevolen voor een leuk recept.

Annemieke

Schilderen 
onder leiding van Walter van Nus 

 

Start 
 

maandag 3 oktober 2022 
in 

Buurtcentrum De Pelikaan 
Kervelstraat 185-a te Krommenie 

 

Op maandagochtend van 10:00 - 12:00 uur wordt door een 
gezellige groep mensen getekend en geschilderd. Wij ondersteunen elkaar en om de 
week worden wij individueel begeleid door een ervaren kunstschilder. U bepaalt zelf 
wat u wilt maken en met welke materialen u wilt werken. Bij voldoende 
belangstelling kan er op verzoek onder leiding van de leraar ook  gezamenlijk worden 
gewerkt, dit is niet verplicht. 

 
De cursus wordt gegeven op de maandagen 

van oktober 2022 t/m mei 2023 
 

Kosten 4e kwartaal 2022 € 82,80 per persoon voor 12 lessen   
bij een minimale deelname van 10 deelnemers 

per kwartaal vooraf te voldoen 
Bij minder deelnemers worden de kosten naar rato verdeeld 

Opzegging minimaal 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal 
 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 
 

Marijke Klinge  Tel. 075 - 628 8454  E-mail: marijkeklinge@gmail.com 
 

Wij heten u graag welkom, u mag ook eens langskomen om een kijkje te nemen! 

Oproep
Vorige maand stond onderstaande oproep 

in de Fiks. Dat heeft slechts 1 reactie 
opgeleverd. Maar deze maand willen wij 

zo graag naar het bos, want het Crea 
Café heeft een middag “werken met 
gedroogde bladeren” en een mooiere 
combinatie is niet mogelijk. Wandelen 

en bladeren verzamelen. Wie zou willen 
rijden? 

Hieronder nogmaals de oproep, zoals 
vorige maand in de FIKS geplaatst:

Op verzoek van een aantal leden willen 
we graag Korte Wandelingen verzorgen. 

Wij stellen ons voor om bijv. een 
wandeling te maken rondom  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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Je bent nooit te oud om te leren. Wisten wij veel wat ZENTANGLE ART was?
Maar in ons maandelijkse Crea Café zijn wij door Emilena helemaal ingevoerd in deze bijzondere kunstvorm. 

Zeker een techniek die wij van de winter thuis gaan beoefenen. Zo leuk!!

Crea Café
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SVK Activiteiten oktober 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
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 4 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
Koffie Ochtend

De koffie ochtenden zijn bedoeld om gewoon ontspan-
nen een praatje met elkaar te maken. Soms komt er 

iemand langs die ons iets te vertellen heeft over zaken 
die in de samenleving spelen. Maar ook leden die een 

bijzondere hobby hebben of een bijzondere verzameling 
willen tonen zijn van harte welkom.

Kosten € 1,50. 

Dinsdag 11 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Crea Café

Het is herfst, de bladeren vallen van de bomen en 
met gedroogde bladeren kan je heel veel doen. Deze 
middag gaan we dus aan de slag met herfstbladeren. 
Alles is mogelijk van een dierentuin tot een eenvoudig 

schilderijtje.
Verzamel nu mooie herfstbladeren, droog ze in een 

boek. Neem wel zelf lijm mee en een leuk fotolijstje of 
iets dergelijks.
Kosten € 1,50.

Lees elders in het blad de oproep om naar het bos te 
gaan, mocht dat lukken dan zoeken we samen naar 

mooie bladeren.

Zondag 16 oktober van 13.30 tot 16.00 uur 
Keezen

Het wordt weer winter en dus tijd voor een 
gezelschapsspelletje. Op veler verzoek gaan we deze 

winter dus weer keezen. Het spel waar je elkaar 
probeert dwars te zitten, maar toch geen boze 

gezichten oplevert. Een heerlijk tijdverdrijf op de 
zondagmiddag.
Kosten € 2,50.

Vrijdag 21 oktober van 16.00 tot 17.30 uur
Wijntje voor Trijntje

We drinken op die vrijdagmiddag graag een wijntje met 
elkaar, maar iets anders kan natuurlijk ook. Het gaat om 

een gezellige afsluiting van de week. 
Kosten € 1,50.

En voor de liefhebbers organiseert de Pelikaan het 
beroemde Eetcafé. Zie voor meer info elders in het blad.

Donderdag 27 oktober, vertrek om 10.00 uur
Wandelen met André
Vertrek vanaf Tante Tee, 

Noorderhoofdstraat, Krommenie.

Zondagmiddag 30 oktober van 13.30 tot 16.00 uur
Film Café

Vele leden hebben het verzoek gedaan nog eens de 
documentaire over 

Aafje Heynis te vertonen. Zeker nu het Blok ook zo 
goed als helemaal verdwenen is, 

denken we met nostalgische gevoelens aan de 
fantastische Krommeniese zangeres. 

De documentaire wordt vooraf gegaan door een korte 
inleiding.

Kosten € 2,50.

Helaas hebben wij ook last van alle prijsverhogingen en gaat de huurprijs van de Pelikaan omhoog. 
Wij hebben besloten om de eigen bijdrage aan de activiteiten niet te verhogen; we zullen echter 

geen koffie of thee meer aanbieden. Dus alle consumpties zijn voor eigen rekening. 

Woensdagmiddag 26 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Sjoelen

Eigenlijk spelen wij geen competitie maar de standen 
worden toch heel nauwkeurig door Jasper bijgehouden. 

En aan het eind van het seizoen neemt iedereen een 
prijsje mee. Dus alles heel gemoedelijk maar toch een 

beetje competitie. 
Kosten € 1,50.
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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   m/v

Adres:    Postcode:

Plaats:   Geb.datum

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 Seniorenvereniging Krommenie te Krommenie de contributie 

te incasseren via een doorlopende machtiging.             

IBAN nummer Datum

Handtekening: Ingekomen SVK

Handtekening Partner: Reg.nr


