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Week 40   -   di. 1 oktober t/m zo. 6 oktober  

Di. 01-10 10.30-11.30 
11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Zingen met de Golden Pennies 
Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen  
Spelletjesmiddag + biljarten  
 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 02-10 10.00-11.00 
10.00-13.00 
10.45-11.15 
 
17.00-18.00 

Gezond Natuur Wandelen 
Helpen op het dak 
Koffie met de dominee 
Winkeltje open: 14.00-15.30 
Eten met Piet 

Foyer/buiten 
Daktuin 
Recreatiezaal   
 
Recreatiezaal   

Do. 03-10 10.30-11.30 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Bewegen voor ouderen 
Handwerken in het Breicafé 
Spelletjes + sjoelen  
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Vr. 04-10  
9.30 -11.30 
 
 

     DIERENDAG 
Mobiele Wellness - Jolanda van  
Boxtel (opgeven bij de receptie, 

andere dagen mogelijk op afspraak) 

 
Bij u thuis 
 
 

Za. 05-10 13.30-16.30 Klaverjassen met de SVZ 
 

Recreatiezaal 

Zo. 
 

06-10 09.30-10.30 
 

Kerkdienst PGZ o.l.v.  
pastor P. Meijer, Zaandam 

Recreatiezaal 
 

 

12 oktober Thank a rooffarmerday:  

De daktuin is nu al een paar jaar een vast onderdeel van Het Pennemes, en het wordt tijd voor een feestje.  
Dankzij het Oranjefonds kunnen we ook flink uitpakken.  
We gaan het 12 oktober vieren want dan is het wereldwijd Thank a farmerday. Daar maken wij natuurlijk een 
thank a rooffarmerday van. Dus in plaats van bedank de boeren is het bij ons die dag; bedank al die mensen  
die bezig zijn van de daktuin een succes te maken. 
Wat we willen doen is van het geld van het Oranjefonds een (afsluitbaar) kastje neer te hangen voor een  
goed koffiezetapparaat en een waterkoker zodat zij altijd koffie of thee kunnen zetten. 
Op 12 oktober willen wij deze onthullen en drie jaar daktuin vieren met een hapje en een drankje. 
Programma: 
15:00  inloop dak met koffie/thee (of K. 0.18a  bij minder mooi weer) 
15:30  praatje Jacob; drie jaar daktuin en verder 
15:15  onthulling koffiekast 
16:00   lekker napraten met hapjes en drankje 
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Week 41  -  ma. 7 oktober t/m zo. 13 oktober     
 

 Ma.   07-10 10.30-11.00 
14.00-15.30 
 
17.00-18.00 
 

Koffie met een lid van het MT 
Maandagmiddagconcert: 
Harald Veenstra; extraatje!! 
Eten met Piet 

Recreatiezaal  
Recreatiezaal 
  
Recreatiezaal   
 

Di. 08-10 10.30-11.30 
11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Zingen met de Golden Pennies 
Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen 
Spelletjesmiddag + biljarten 
 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 09-10 09.00-11.45 
 
10.00-11.00 
10.00-13.00 
15.00-16.00 
16.00-18.00 

Zwemmen in ‘ZaanGolf’ 
Opgeven bij de receptie 
Gezond Natuur Wandelen 
Helpen op het dak 
Pompoenen snijden op de  >>> 
Piet’s Snackplek 

Zwembad 
 
Foyer/buiten 
Daktuin 
Daktuin 
Recreatiezaal   
 

Do. 10-10 10.30-11.30 
14.00-16.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Bewegen voor ouderen 
RABO Service Desk 
Handwerken in het Breicafé 
Spelletjes + sjoelen  

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Vr. 11-10  9.30 -11.30 
 
 

Mobiele Wellness –> 
van Jolanda van Boxtel 
(opgeven bij de receptie) 

Bij u thuis 
 
 

Za. 12-10 11.00-17.00 
(winkeltje dicht) 
15.00-16.00 
 

Benefietconcert 2019  
o.l.v.  Jolanda van Boxtel 
‘Thank a rooffarmerday’ 
(bij slecht weer in K. 0.18a) 

Recreatiezaal 
 
Daktuin 

Zo. 
 

13-10 09.30-10.30 
 
14.30-16.00 
 

Kerkdienst PGZ o.l.v. 
ds. J. Visser, Zaandam 
Muziekconcert:  
het Ameezing koor 

Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
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WEEK 42   -   ma. 14 oktober t/m zo. 20 oktober   
 
 

Ma. 14-10 14.00-15.30 
17.00-18.00 
 

Zingen met orgelbegeleiding 
Eten met Piet 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Di. 15-10 10.30-11.30 
11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
 

Zingen met de Golden Pennies 
Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen 
Spelletjesmiddag + biljarten 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Wo. 16-10 10.00-11.00 
15.00-16.00 
 
17.00-18.00 
19.30-21.30 

Gezond Natuur Wandelen 
Kerkdienst o.l.v. dhr. S. Fieggen 
(R.K. parochie) 
Eten met Piet 
Alzheimer Café Zaanstad 

Foyer/buiten 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Do. 17-10 09.30-16.30 
10.30-11.30 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
 

EXCURSIE zie achterin 
Bewegen voor ouderen 
Handwerken in het Breicafé 
Spelletjes + sjoelen  
 

Terschuur 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Vr. 18-10 9.30 -11.30 
 
14.30-16.00 

Mobiele Wellness - Jolanda van  
Boxtel (opgeven bij de receptie)  

Bloemschikken met Bianca 
Opgeven en betalen bij de 
receptie. 
 

Bij u thuis 
 
Recreatiezaal 
  

Za. 19-10 13.30-16.30 Klaverjassen met de SVZ 
 

Recreatiezaal 

Zo. 
 

20-10 09.30-10.30 
 

Kerkdienst PGZ o.l.v. 
Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar 
 

Recreatiezaal 
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WEEK 43   -   ma. 21 oktober t/m zo. 27 oktober           
 

Ma. 21-10 
 

14.00-15.30 
17.00-18.00 

Zingen met orgelbegeleiding 
Eten met Piet 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Di. 22-10 10.30-11.30 
11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Zingen met de Golden Pennies 
Visboer Evie’s Kitchen  
Creatief Knutselen 
Spelletjesmiddag + biljarten 
 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo 23-10 09.00-11.45 
 
10.00-11.00 
10.00-12.00 
14.30-16.30 
 
16.00-18.00 

Zwemmen in ‘ZaanGolf’ 
Opgeven bij de receptie 
Gezond Natuur Wandelen 
Gessel Groen en Plezier 
Bingo met de 2 Tiny’s 
2,50/plankje, incl. koffie/thee 
Piet’s Snackplek 
 

Zwembad 
 
Foyer 
Tuin 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 

Do. 24-10 10.30-11.30 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
 

Bewegen voor ouderen 
Handwerken in het Breicafé 
Spelletjes + sjoelen  
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Vr. 25-10 9.30 -11.30 
 
13.30-16.30 

Mobiele Wellness - Jolanda van  
Boxtel (opgeven bij de receptie)  
Bingo met de SVZ 
 

Bij u thuis 
 
Recreatiezaal 

Za. 26-10 13.30-16.30 
 

Klaverjassen met de SVZ 
 

Recreatiezaal 
 

Zo. 27-10 09.30-10.30 Kerkdienst PGZ o.l.v. 
ds. J. Ouwendijk, Alphen ad Rijn 
 

Recreatiezaal 
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WEEK 44   -   ma. 28 oktober t/m do. 31 oktober           
 

Ma. 28-10 
 

14.00-15.30 
 
17.00-18.00 

Verjaardagviering, m.m.v. 
La Donna Mobile: Oktoberfest 
Eten met Piet 
 

Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 

Di. 29-10 10.30-11.30 
11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Zingen met de Golden Pennies 
Visboer Evie’s Kitchen  
Creatief Knutselen 
Spelletjesmiddag + biljarten 
 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo 30-10 10.00-11.00 
10.00-12.00 
17.00-18.00 

Gezond Natuur Wandelen 
Gessel Groen  
Eten met Piet 
 

Foyer 
Tuin 
Recreatiezaal 

Do. 31-10 10.30-11.30 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
 

Bewegen voor ouderen 
Handwerken in het Breicafé 
Spelletjes + sjoelen  
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

  Wist u dat.. ..de inhoud van deze 
maandkalender geheel onder 
voorbehoud is van .. 

eventuele 
tussentijdse 
wijzigingen?  
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Omzien naar elkaar 
 
Wat laat jij los? 
Herfstmaand, oktober. “Hoe kijken jullie aan tegen de herfst?”, vraag 
ik bij Koffie drinken bij de ds. , de gespreksgroep voor ontmoeting en 
zingeving. De reacties zijn zo kleurrijk als de herfst zelf kan zijn: 
“…genieten van de verkleurende bladeren aan de bomen, van licht  

geel tot oranje… of:  op een ochtend de gordijnen openschuiven en zien dat de bomen hun  
blad loslaten, kalend,  en dat hun bladeren dwarrelend in de aarde vallen.”  
“De herfst is voor mij een tijd die me oefent in de kunst van het loslaten.” vertelt een  
bewoner. “En ieder mens moet een leven lang loslaten zoals je ouders, je familie, je  
dierbaren.., maar ook je verschillende levensfasen, je mooie en nare herinneringen. Ik heb  
ook alvast mijn vermogen verdeeld onder de minder bedeelden. Wat me nu moeite kost is  
het loslaten van m’n lichamelijke vitaliteit, geestelijk gaat het gelukkig nog…”  
“Wat blijft er uiteindelijk over? Dat is onze ziel, een unieke kern, die ergens vandaan komt en 
ergens naar toe gaat en hier op aarde alle levenservaring in zich opneemt en ons verrijkt in  
Menszijn. Pas als we de herfst toelaten, zal er een nieuwe lente komen.” 
 
ds. Hans Tersmette    

 
___________________________________________________________________________ 
 

Zij die ons ontvielen 
Dhr. J. Bierens    Pennemes 11  02-09-2019  
Dhr. J.H. Morianner   Pennemes 60  05-09-2019 
Mevr. H. Muusse-van Dijk  Pennemes 62  06-09-2019 
Mevr. R. van Baar-Hoek   K.  1.33   14-09-2019 
Mevr. O. Blokdijk-Toffoli   K.  1.17   18-09-2019 
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Verjaardagen van bewoners  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huis   
   

15-10 Mw. J.G. Laan-Westendorp km. 0.49 

26-10 Dhr. J.C.H. van Horn km. 0.28 
   

Zorgwoningen   
02-10 Dhr. F.C. Knaap Pen. 6 

02-10 Mw. Z. Henneke-Holkamp J. Kl. 34 

03-10 Mw. R. Monsma-van Unen Pen. 74 
03-10 Mw. T. Bleeker-van Unen Pen. 5 

04-10 Mw. M.H. Hoogendijk-Gouwerok Pen. 72 
04-10 Mw. M. van Veen J .Kl. 48 

06-10 Mw. A. Kamsteeg-Esselman Pen. 33A 
07-10 Mw. F. Leeuw-Mondria J .Kl. 88 

08-10 Mw. C.H. Weerstand-Hollebeek Pen. 30 

08-10 Mw. H.J. Eelkema-van Noord Pen. 81 
10-10 Mw. Z. de Jong-van Goor Pen. 42 

11-10 Mw. A. Halff-van Dam Pen. 27 
12-10 Mw. I. Loukou-den Riet Pen. 25 

17-10 Mw. E. Broeder-Schuurman Pen. 52 

18-10 Mw. M.S. Savijn-Redelaar Pen. 24 
21-10 Dhr. A. Meurs J .Kl. 30 

24-10 Dhr. T. Koeman J .Kl. 72 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 Allen van harte gefeliciteerd! 

U bent van harte uitgenodigd om de maandelijkse verjaardag-  
viering bij te wonen in de Recreatiezaal van Pennemes. 

We vieren het op maandagmiddag 28 oktober van 14.30 uur tot 16.00 uur. 
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Stichting Vrienden van Pennemes 
 
Stichting Vrienden van Pennemes ondersteunt het zorgcentrum Pennemes bij het zo aangenaam mogelijk 
maken van het leefklimaat van de bewoners. Zo kon dankzij onze inspanning o.a. een  geluidsinstallatie  
worden gekocht voor de zaal, een belevenistafel voor de afdeling kleinschalig wonen en hebben we 
een  duofiets  kunnen aanschaffen. En jaarlijks zorgen wij voor een kleine Sint/Kerst attentie voor alle  
bewoners.  
Deze bijdragen aan het Pennemes worden mogelijk gemaakt door donaties, schenkingen, giften en  
inkomsten uit eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse bazaar. 
  
Giften 
U kunt ons steunen door een eenmalige gift, een jaarlijkse donatie, een schenking of 
een nalatenschap. Wij stellen elk bedrag op prijs. 
Uw bijdrage komt in zijn geheel ten goede aan ons zorgcentrum omdat de  
stichting geen belasting hoeft te betalen over giften (ANBI-verklaring).  
Voor uw bijdrage kunt u gebruik maken van rekeningnummer  
NL62 INGB 0008 1265 34 ten name van Stg. Vrienden van Pennemes.  
 
Martijn de Ridder, 
voorzitter van de stichting Vrienden van Pennemes 

 
 
 
Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris voor cliënten van Pennemes 
 

Vanaf dit jaar zijn er wat wijzigingen in procedure rondom vertrouwenspersoon en 
klachtenfunctionaris. Maar wat doet nu precies een vertrouwenspersoon?  
En wat doet een klachtenfunctionaris? Hieronder vindt u informatie over wie de 
vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zijn voor Pennemes 
en met welke zaken u bij hen terecht kunt. 
 
Vertrouwenspersoon 
Graag stel ik mij even aan u voor: Mijn naam is Sabine van Pelt en met  
ingang van december 2018 ben ik vertrouwenspersoon voor cliënten en  
familie van cliënten van Pennemes en Mennistenerf. Als u het lastig vindt gevoelens van  

onvrede of ongenoegen direct met de medewerker of diens teamleider te bespreken,  
kunt u hierover vertrouwelijk met mij in gesprek gaan. De vertrouwenspersoon voor cliënten  
is niet in dienst van de organisatie, maar kent wel de klachtenregeling en kan u hierin ondersteunen.   
 
Sinds 2009 werk ik bij Facit, een bureau dat o.a. onderzoek doet naar cliënttevredenheid  
en cliëntparticipatie. Ik hoop dat ik cliënten of familie van cliënten van Mennistenerf,  
indien nodig, van dienst kan zijn. U kunt mij bereiken via het algemene nummer van  
Facit 0251- 212202, u krijgt dan een secretariaatsmedewerker van Facit aan de lijn  
die u met mij in contact zal brengen.  
Daarnaast kunt u mij ook via mail bereiken: sabine.van.pelt@facit.nl  
 

mailto:sabine.van.pelt@facit.nl
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Pennemes Catering 
 
Piet  Knegt  is de huiscateraar van Pennemes. Wij verzorgen warme en koude buffetten,  
lunches, hapjes , bittergarnituur voor b.v. een receptie, verjaardag , familiereünie e.d. 
Het restaurant is geopend op maandag en woensdag van 17.00 tot 18.00 uur. Onze  
maaltijden zijn vers bereid in eigen keuken en worden  geserveerd als plateservice. 
Een maaltijd incl. salade of soep en dessert kost  € 7,25. Reserveren kan uiterlijk tot 14.00 uur  
op de dag zelf (evt. telefonisch 075-6504110 ) bij de receptie. Eenmaal per  14 dagen is er  
op woensdag een snackplek  van 16.00 uur tot 18.00 uur bij de keuken in  het restaurant. 
Al uw wensen zijn bespreekbaar ( veel is mogelijk). Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met : Piet Knegt  06 - 1020 4662  of per mail  www.pennemescatering.nl 
 
 

 

 

 

http://www.pennemescatering.nl/
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        Tiny van Wijngaarden wil iedereen hartelijk bedanken, voor de 
                     mooie bloemen en kaarten die zij heeft mogen ontvangen na  

haar val waarbij zij haar bovenarm had gebroken. 
 

Heel veel dank namens Tiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloemschikken met Bianca | Vr. 18 oktober 2019 | 14.30 – 16.00 uur 

Ja, ik kom graag bloemschikken met Bianca. Deelname € 7,50  
 

Naam:          _________________________________________________ 
 
Adres:  _________________________________________________ 
 
Tel:               __________________________  Rolstoel / Rollator / NVT  
 
Betaald:        ja/nee 

 
U KUNT ZICH OPGEVEN BIJ DE RECEPTIE VAN PENNEMES 

     Graag betalen met uw pinpas, contactloos betalen of met uw druppel.     
 

 

Zaterdag 12 oktober 
 
Benefietconcert  georganiseerd door Jolanda van 
Boxtel t.b.v. het Ronald McDonald kinderfonds. 
Iedereen van harte welkom van 11.00 – 16.15 uur 
Entree € 3,- 
Komt u ook? 
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DAKTUIN: WAT GEBEURD ER DAARBOVEN? 
 
 
We hebben in juni met een aantal vrijwilligers en bewoners gekeken hoe wij de 
daktuin voller en groener kunnen maken. Als uitgangspunt namen wij; hoe willen dat de tuin  
er over drie jaar uit zal zien. Aan de hand daarvan hebben we een soort stappenplan gemaakt. 
 
Eerste stap: lente en zomer 2019: 
 
Kippen en konijnenhokken aanpakken. Dit is inmiddels gedaan. Voor het gemak en een  
opgeruimder gezicht is er ook een extra werkkast neergezet. 
De tuin zelf gaat meer een pluktuin worden dan een oogsttuin. Dat laatste is op het dak met  
soms extreme weersomstandigheden te lastig. Maar zelf kruiden, fruit of groenten plukken is  
niet alleen gezond maar ook nog eens heel erg leuk. In de bakken komen dus dingen die je  
kunt plukken, maar ook dingen die je kunt ruiken of die mooi (en herkenbaar) zijn om  
naar te kijken. 
In de hoge bakken natuurlijk extra nadruk op het plukken. In de achterste bak staan nu  
struiken die lekker hoog mogen worden. Aan de randen van de lage bakken veel struiken  
met plukfruit e.d. die langs het hek mogen gaan groeien. 
We hebben geen speciale schooltuin meer in één van de bakken. Wel zal de verrijdbare bak  
een stukje worden ingekort zodat we die altijd kunnen inzetten als er scholieren langs  
komen en iets willen (voor)zaaien. 
We zijn ook bezig met de nieuwe stoelen, als alles meezit kunnen die nu elk moment  
geleverd worden. Dus na het plukken kun je lekker genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tweede stap: najaar 2019. 
 
We gaan de entree aanpakken. Hiermee bedoelen we vooral de blik op de daktuin als je  
binnenkomt. In de hal gaan we de entree schilderen, zodat je al een beetje voorbereidt  
wordt op het groen en het beestenspul. 
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Als je binnenkomt is er een begroeid element aan je linkerkant, die gaan we nog mooier  
maken zodat het meteen een mooie blikvanger is. 
Aan de zijkanten groeide eerst Hedera maar die is niet aangeslagen. We gaan die langzaam  
vervangen door wederom struiken met plukfruit, maar ook met rozen of andere  
bloemsoorten die lekker kunnen woekeren langs het hek. 
Op de lijnen van de zijmuren gaan we de bestaande bakken langs de hek breder maken, zodat  
die struiken ook meer grond tot hun beschikking hebben.  
Het maakt de bakken aan de zijkant ook wat speelser. 
Ook hopen wij in het najaar de herdenkingstuin te kunnen realiseren. Een fijne plek waar je  
aandacht kan geven aan de dierbaren die zijn heengegaan. 
 
Derde stap: als het lukt dit jaar 
 
Om bij binnenkomst je helemaal in een groene oase te laten wanen willen wij tussen het  
kippenhok en de konijnen een pergola bouwen die lekker begroeid mag raken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wat nog meer? 
 
Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom, en als het mogelijk is voeren wij die natuurlijk ook uit.  
Maar met dit plannetje hopen wij dat de daktuin er in de komende jaar steeds meer als een  
echte tuin eruit gaat zien waar het lekker vertoeven is. Wil je als bewoner of vrijwilliger meehelpen,  
laat het ons weten. Tenslotte is de daktuin (en al het andere groen) er voor ons allemaal! 
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