
 

 

  



Omzien naar elkaar  
Het kerstverhaal van de groene hulst met de rode besjes 
Het nieuws van de geboorte van een bijzonder kind verspreidde zich snel door 
het hele land. Ook een wrede dictator had ervan gehoord en voelde zich 
bedreigd door de geboorte van dit kind. Hij zond zijn soldaten om het kind te 
zoeken. De ouders en hun kindje moesten vluchten. Onderweg op een oude 
modderige weg hoorde de moeder het geluid van soldaten achter hen. Ze 
besloten het kindje te verbergen tot de soldaten gepasseerd waren. 
Snel keek de moeder om zich heen. Tot haar schrik zag ze nergens een geschikte 
plek. Wel zag ze een kleine struik hulst. Elke seconde kwamen de soldaten 
dichter en dichterbij. In wanhoop legde de moeder haar kindje onder het struikje 
hulst.  Toen gebeurde er een wonder. Het struikje bloeide plotseling uit tot een 
grote struik. In de kroon verschenen grote glanzende bladeren met doornen. De 
struik vormde een dak boven het hoofdje van het kind en verborg het zo voor het 
oog van de soldaten. Toen die voorbij reden, zagen zij alleen een echtpaar dat 
schijnbaar kinderloos was en zij vervolgden hun weg. Het kindje was nu veilig. 
Zo gebeurde het dat het kleine kindje de hulst zegende, die altijd groen zou zijn, 
met rode besjes, een symbool van hoop voor iedereen. Van alle planten is het 
alleen de hulst geweest die voor een kort moment dit bijzondere kind in zijn hart 
sloot. 
Iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023! 
Ds. Hans Tersmette 
 
PS: Heeft u zin om mooie kerstliederen te zingen, te luisteren naar mooie 
kerstverhalen? Kom dan naar de Kerstadventszangdienst op woensdagmiddag 7 
december a.s. 14.30u met muzikale begeleiding van de zanggroep van Frits van 
Berkum en met weer een nieuw kerstgedicht van onze huisdichter Eric van der 
Heide! Iedereen van harte welkom….  (er is dan geen koffiedrinken bij de ds.) 
En alvast voor het nieuwe jaar:  
- zondag 1 januari 2023, om (let op) 10.00u is er een morgengebed….een korte 
nieuwjaarsdienst waarbij ds. Hans Tersmette voorgaat.  
-woensdag 4 januari 2023, Koffiedrinken bij de ds., 10.45u – 11.15u (ruimte 0.18) 
 

 

  



  
Mededelingen 

Al weer de laatste activiteitenkrant van het jaar 2022.                                                    
Achter de schermen zijn we druk bezig met de planning van het 
activiteitenprogramma voor het nieuwe jaar. We zijn het afgelopen jaar gestart 
met Cultuur op Zaterdag, dit is op zich goed bevallen. Maar we kregen ook de 
vraag  vanuit de bewoners om de muziekmiddagen ook weer op de zondagen 
aan te bieden. Het komende jaar zijn er naast de muziekmiddagen op de 
zaterdag ook wat muziekmiddagen op de zondag ingepland.  
Het is niet gelukt voor elke maand: U kunt naast de zaterdag rekenen op 
ongeveer 9 zondagmiddagen met leuke muziekoptredens.  
 
Maar voordat we overspringen naar 2023, is er nog de maand december die vol 
zit met activiteiten en gezelligheid.  Deze activiteitenkrant loopt door t/m 
zondag 8 januari. De activiteitenkrant van januari komt daarom iets later uit. 
In de maand december is er geen zang op de maandagmiddag.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

02 november Mw. Mol-Peek    VPT 
07 november Dhr. Span             KSW Lavendel 
16 november Mw. den Nijs       KSW Paars 
 

Stichting Vrienden van Pennemes 
Stichting Vrienden van Pennemes ondersteunt  
het zorgcentrum Pennemes bij het zo aangenaam 
mogelijk maken van het  leefklimaat van de bewoners.           
 
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  
NL45 RABO 0352 7453 71  t.n.v.                                               
Stg. Vrienden van Pennemes.  
Martijn de Ridder, voorzitter.  



 

 

 

 

 

Ma. 28-11 10.00-11.00 uur 
 

Koffie-uurtje 
Verf 

Recreatiezaal 
  

Di.  29-11 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
  
14.00-15.45 uur 
 
15.45-18.00 uur 
19.30-21.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes  
Kerststukjes/kerstring maken     (geef 
u hiervoor op bij de receptie) 
WK op groot scherm 
Repetitie Rumberley 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Foyer 
 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Wo. 30-11 
 

10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
14.00-15.00 uur 

Koffie-uurtje  
Leesclub  
Blokkie om met Jenny Bron 

Recreatiezaal 
Ruimte 0.18 
Foyer 

Do. 01-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag;  
sjoelen en andere spelletjes 
Haak- en breicafé 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
  
Recreatiezaal 
 

Vr. 02-12 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 
19.00-20.30 uur 
18.30 zaal open 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé 
Jeu de boules met Anjo 
Sinterklaasviering 
(alleen voor bewoners van Pennemes) 

 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Za. 03-12 10.00-11.00 uur 
14.00-17.00 uur 
 

Koffie-uurtje   
Klaverjassen met S.V.Z. 
 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Zo. 04-12 09.30-10.30 uur 
 
 

Kerkdienst PGZ o.l.v. 
ds. M.A. Jansens, Zaandam 

Recreatiezaal 
 
 

Week 48   ma 28 november t/m zondag 4 december 2022 

 

 

 



  

 

 

 

Ma.05-12 10.00-11.30 uur 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Verjaardagviering: Jarigen oktober 
en november met optreden van 
het Kapiteinskoor 
Alleen voor bewoners Pennemes 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Di. 06-12 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 
19.30-21.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes 
Creatief knutselen 
Repetitie Rumberley 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 07-12 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
14.00-15.00 uur 
14.30-16.00 uur 
16.30-18.30uur 

Koffie-uurtje 
Leesclub  
Blokkie om met Jenny Bron 
Kerstadventszangdienst  
Snack-uurtje 

Recreatiezaal 
elders 
Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Do. 08-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes 
Haak- en breicafé 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
 

Vr. 09-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Haak en breicafé 
                 
  

Recreatiezaal 
Foyer 

Za. 10-12 10.00-11.00 uur 
14.00-17.00 uur 
Aanvang   14.15 u 
Zaal open 13.45 u 
 
 

Koffie-uurtje 
Cultuur op zaterdag 
Optreden René Eshuijs 
Ook voor wijkbewoners 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Zo. 11-12 09.30-10.30 uur 
 
 

Kerkdienst PGZ o.l.v. 
ds. M.A. Jansens, Zaandam  

Recreatiezaal 
 

Week 49     maandag 05 december t/m zondag 11 december 2022   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Elfendeurtjes, lichtjes en vredesbomen. 
 
December is weliswaar de maand waarin de winter begint het is ook een maand 
van licht. Kerstlichtjes en sfeer, dat hoort ook bij de laatste maand van het jaar. 
Het is te koud om nog dak-activiteiten te organiseren en daar beginnen we in 
februari weer mee. Eerst gaan we op de daktuin een nieuw konijnenhok bouwen, 
dat is hard nodig. Ook zijn we bezig een nieuwe schutting rond een deel van de 
herdenkingstuin te zetten zodat het echt een lekker beschut plekje gaat 
woorden. 
In november hebben we pompoenen gesneden, vrolijke vlaggetjes voor op de 
daktuin gemaakt en hebben wat werknemers van Verkade ons geholpen  de door 
bewoners geschilderde vogelhuisjes in de oude boom te hangen en elfendeurtjes 
te plaatsen. 
Elfendeurtjes, vraagt u zich nu af. We zijn bezig een kabouterroute te maken die 
door de binnentuin gaat en dan naar de daktuin loopt. Maar daarover de 
volgende keer meer. 
 
Ook komt er een vredesboom in de binnentuin. Het is een naaldboom die we elk 
jaar als een kerstboom kunnen versieren. We zetten een jonge boom neer die op 
een goede wijze heeft kunnen groeien en met veel zorg en met nog een intact 
wortelstelsel geplaatst zal worden. Hij moet dus nog uitgroeien tot een grote 
boom maar dat mag hij gewoon rustig doen.  Eigenlijk zetten we de boom 
misschien ook meer neer voor toekomstige generaties om daar omheen kerst te 
vieren. Een mooie boodschap toch? In plaats van elk jaar een  boom omzagen en 
daarna weer weggooien gaan we voor een duurzame kerst. Een groene kerst zeg 
maar. 
Maar dat de boom nog klein is zal ons nu niet tegenhouden om hem alvast te 
versieren en toch een beetje kerst er om heen te vieren. 
23 december is er een lichtjestocht door de tuin, dan zullen we de boom ook 
onthullen. Feestelijk met veel lichtjes in de tuin, live muziek  en glühwein en 
chocolademelk.  Dan kunnen we ook drinken op de toekomst maar ook op de 
gezelligheid die wij nu kunnen delen. 
 
De dakboer en de groenvrijwilligers wensen u alvast fijne kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar. 

 



  

 
                             
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
                                                 
 

 

 

Volop gezelligheid tijdens het de verzoeknummer (plaatjes draaien) op 
zondagmiddag.  Fotografe Vera Zuurmond heeft deze leuke foto’s gemaakt.  
Zij is al eerder in de activiteitenkrant van november aan u voorgesteld.  
U gaat Vera vast nog vaker tegenkomen.  



 

 

  

 

   

 

Ma.12-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Kerstdecoraties maken 
(€5,- opgeven bij de receptie) 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Di. 13-12 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 
19.30-21.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes 
Creatief knutselen 
Repetitie Rumberley 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Wo. 14-12 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
14.00-15.00 uur 
19.00-21.30 uur 

Koffie-uurtje  
Leesclub Pennemes 
Blokkie om met Jenny Bron 
Alzheimercafé 

 

Recreatiezaal 
Ruimte 0.18 
Foyer 
Recreatiezaal 
 

Do. 15-12 
 

10.00-11.00 uur 
 
 

Koffie-uurtje 
Geen middagprogramma 
i.v.m. Kerstborrel medewerkers 

Recreatiezaal 

Vr. 16-12 
 

10.00-11.00 uur 
10.00-12.00 uur 

Koffie-uurtje 
Verkoop kerststukken/decoraties 
Geen middagprogramma          
i.v.m. kerstborrel vrijwilligers 
 

Recreatiezaal 
Foyer 

Za. 17-12 
 

10.00-11.00 uur 
Aanvang   14.15 u 
Zaal open 13.45 u 

 

Koffie-uurtje 
Cultuur op zaterdag 
Optreden: Country en Western- 

koor Rumberley                                  
Ook voor wijkbewoners 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Zo. 18-12 09.30-10.30 uur 
 

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

Recreatiezaal 
 

 

Week 50    maandag 12 december t/m zondag 18 december 2022 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zaterdag 29 oktober 
was de bazaar bij 
Pennemes 
georganiseerd  door de 
“vrienden van 
Pennemes” . Met hulp      
van familie, 
vrijwilligers  en 
medewerkers  
(hartelijke dank voor    
alle hulp!) was de  
bazaar een leuke en 
gezellige dag. De 
bazaar werd goed  
bezocht, er werd 
onderhandeld en veel 
verkocht.  Vele prijzen 
werden gewonnen bij 
de tombola. Kortom  
een zeer geslaagde 
dag! 

21 December is er weer ‘plaatjes op verzoek’. Dit keer niet op de 

zondagmiddag i.v.m. de feestdagen. Om in de kerstsfeer te blijven is het 

thema voor de verzoekplaatjes kerst/december. Er zijn voor deze periode 

heel veel leuke en gezellige muzieknummers die binnen dit thema vallen.   

Uw favoriete nummer kunt u weer uitzoeken via de standaards op tafel. 

Iedereen is van harte welkom! Wilt u worden opgehaald  voor deze middag 

omdat u zelfstandig niet kunt komen? Geeft u dat dan door bij de receptie. 

 

 

Iedereen is op 26 december van harte welkom in de recreatiezaal. Chris & 
Jolanda, Martine en haar man Ben, Judith en haar man Arjan, Ronny en 
haar man Frans zorgen voor koffie/thee met wat lekkers en een hapje en 
drankje.                                                                                                                                       
Wilt u worden opgehaald omdat u zelfstandig niet kunt komen? Geeft u 
dat dan door bij de receptie.  

 



 

 

 

 

Ma. 19-12 10.00-11.00 uur 
Zaal open 16.30 u 

Koffie-uurtje 
Kerstdiner KSW 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Di. 20-12 10.00-11.00 uur 
 
Zaal open 16.30 u 
 

Koffie-uurtje 
Geen middagprogramma 
Kerstdiner  
Bewoners VPT en aanleun 
 

Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
 

Wo. 21-12 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
14.00-15.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
 
 

Koffie-uurtje  
Leesclub Pennemes 
Blokkie om met Jenny Bron 
Plaatjes draaien, met Jo            
Thema Kerst/december 
Ook voor wijkbewoners 

Recreatiezaal 
Ruimte 0.18 
Foyer 
Recreatiezaal 
 
 
 

Do. 22-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 
 

Koffie-uurtje  
Spelmiddag;  
sjoelen en andere spelletjes 
Haak- en breicafé 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 

Vr. 23-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
19.00 -20.00 uur 
 
 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé    
Lichtjesavond  in de binnentuin. 
Verlichten van de vredesboom 
met lichtjes, kerstzang, warme 
chocolademelk en glühwein. 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Binnentuin 
 

Za. 24-12 10.00-11.00 uur 
Aanvang   14.15 u 
Zaal open 13.45 u 
 

Koffie-uurtje 
Cultuur op zaterdag: 
Kerstspecial met Jambalaya 
Ook voor wijkbewoners 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Zo. 25-12 
 
 

09.30-10.30 uur 
 
 

Kerkdienst PGZ o.l.v. 
mevr. Janine Knibbe 

Recreatiezaal 
 
 

Week 51    maandag 19 december t/m zondag 25 december 2022 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ma. 26-12 10.00-11.00 uur 
14.30-16.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Gezelligheid met Kerst 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Di. 27-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 
 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes 
Creatief knutselen 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
  
Recreatiezaal 
 

Wo. 28-12 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 

Koffie-uurtje 
Leesclub 

Recreatiezaal 
0.18 

Do.  29-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00 15.00 uur 
 
 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag;  
sjoelen en andere spelletjes 
Haak- en breicafé 
 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 

Vr. 30-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé 
Koersbal met Anjo 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Za. 31-01 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Koffie/thee met oliebollen 
Gezellige oudejaarsmiddag 
Optreden met  John Meijer en 
een hapje en drankje 
Geen entree, wel even opgeven bij 
de receptie. Alleen voor bewoners 
van Pennemes. 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Zo. 01-01 10.00-11.00 uur Nieuwjaarsdienst, morgengebed   
o.l.v. ds. Tersmette 

Recreatiezaal 

Week 52    maandag 26 december t/m zondag 1 januari 2022 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  



 

 
 
 
 

Ma. 02-01 10.00-11.00 uur 
 
 

Koffie-uurtje 
 

Recreatiezaal 
 

Di. 03-01 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 
19.30-21.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes 
Creatief knutselen 
Repetitie Rumberley 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
  
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Wo. 04-01 10.00-11.00 uur 
10.30 -11.30 uur 
10.45-11.15 uur 

Koffie-uurtje 
Geen leesclub 
Koffiedrinken met de dominee 
 

Recreatiezaal 
 
Ruimte 0.18 

Do.  05-01 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 
14.00 15.00 uur 
 
 

Koffie-uurtje 
Spelmiddag;  
sjoelen en andere spelletjes 
Haak- en breicafé 
 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 

Vr. 06-12 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé 
Jeu de boules met Anjo 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Za. 07-01 
 

10.00-11.00 uur 
Aanvang   14.15 u 
Zaal open 13.45 u 
 

Koffie-uurtje 
Cultuur op zaterdag: 
Zangkoor Mokum in Almere 
Ook voor wijkbewoners 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Zo. 08-01 
 

  9.30-10.30 uur 
 
14.30-16.00 uur 

Kerkdienst PGZ  o.l.v. 
Ds. J.Ouwendijk, Alphen ad Rijn 

Nieuwjaarsviering 
Onder het genot van een hapje 
en drankje proosten we op het 
nieuwe jaar. Opgeven bij de 
receptie. 

Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 

Week 01   maandag 2 januari t/m zondag 8 januari 2022 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


