


Omzien naar elkaar (maart 2023) 

Ben jij al gestart met de voorjaarsschoonmaak? 
“Ben jij al gestart met de voorjaarsschoonmaak?” was vroeger rondom maart een 
veelgehoorde vraag in onze familie. Mijn moeder en haar zussen en vele 
huisvrouwen in Nederland  maakten elk voorjaar schoon: het huis werd met 
bezemen gekeerd, kleren hingen buiten te luchten… de mattenklopper maakte 
overuren. Het resultaat: een fris en opgeruimd huis, klaar voor de lente! Hoe 
verkwikkend voor iedereen! Dat geldt ook voor die andere voorjaarsschoonmaak, 
de vastentijd of 40 dagen tijd.  
Vorige week na het carnaval, op Aswoensdag begonnen tot aan Pasen. Tijd voor 
een voorjaarsschoonmaak  voor jezelf. Wat doet me goed? Wat niet? Lente is er 
niet zomaar, daar gaat een kale winter aan vooraf. Je ervaart het nieuwe leven des 
te intenser als je je bezint op wat er in jouw dagelijks leven speelt…wat of wie 
geeft me inspiratie? Wat doet met goed? “…misschien toch eens een praatje 
maken met die ene buurvrouw…misschien toch eens wat meer naar buiten gaan…“ 
De voorjaarsschoonmaaktijd/de tijd van vasten zijn weer erg populair!  Steeds 
vaker ervaren met name jonge mensen hoe verkwikkend deze tijd kan zijn voor 
huis en haard, voor lichaam en geest! 
Ik wens je een fijne voorjaarsschoonmaak! 
Ds. Hans Tersmette 
Verder praten over de voorjaarsschoonmaak: van harte uitgenodigd bij: 
-koffiedrinken bij de ds.: woensdagochtend 1 maart, 10.45u – 11.15u (K 0.18)
-oecumenische kerkdienst: woensdagmiddag 1 maart, 14.30u – 15.30u
o.l.v. mw. G. Kelder (Vrije Evangelische Gemeente)
-de Paaszangdienst: woensdagmiddag 22 maart, 14.30u o.l.v. onze huisdominee
Hans Tersmette en onze huisdichter Eric van der Heide, die weer speciaal een
Paasgedicht heeft geschreven. We zingen bekende prachtige Paasliederen,
luisteren naar mooie pianomuziek en zang van Frits van Berkum en zijn zanggroep.
En horen van hoopgevende en inspirerende paasverhalen….en staan met elkaar 
stil bij deze bijzondere tijd…. 



12-02-2023 Mw. W.F.J. Fortuin  IMZ 
15-02-2023 Dhr. W. ten Have KSW 
19-02-2023 Mw. M. Bank van Vliet EMZ 

 U ontvangt hiervoor een uitnodiging 

Opgeven bij de receptie tot 20 maart a.s.     

Kosten €5,- Geef bij uw aanmelding door of u een 

krans of een voorjaarsstukje in een glazen pot 

wilt maken. 



paas 

Afscheid vrijwilligerscoördinator 

Maandag 27 februari  is de laatste werkdag van onze 

vrijwilligerscoördinator, Ronny de Vré. 

“Ik heb de afgelopen jaren mogen zorgen voor de vrijwilligers 

van Pennemes. En omdat die altijd klaarstaan voor onze 

bewoners heb ik indirect ook een beetje voor u gezorgd. Het 

was hier fijn om te werken en ik heb fijne collega’s en ook 

leuke bewoners leren kennen. Ik neem afscheid van Pennemes 

met grote trots op “mijn” fantastische vrijwilligers. En ik kom 

in de toekomst af en toe een handje helpen als vrijwilliger 

zodat ik Pennemes niet uit het oog verlies en dus niet uit m’n 

hart.” Onze activiteiten coördinatoren Martine de Vries en 

Judith Wagenaar nemen het stokje over. 



Ma. 27-02 10.00-11.00 uur 
10.00- 12.00 uur 
14.00-15.30 uur 

Koffie-uurtje 
Modeverkoop Marion mode 
Kun je nog zingen, zing dan mee! 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 

Di.  28-02 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. 01-03 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
10.45-11.15 uur 
11.30-11.50 uur 
14.30-15.30 uur 

16.00-18.00 uur 

Koffie-uurtje 
Leesclub  
Koffiedrinken met de dominee  
Blokkie om met Jenny Bron 
Kerkdienst o.l.v. mw. G. Kelder, 
vrije evangelische gemeente 
Lekker snacken  
U hoeft niet meer vooraf bij de 
receptie te bestellen, maar  wel 
graag met PIN betalen. 

Recreatiezaal 
Elders 
Ruimte 0.18 
Foyer 
Recreatiezaal 

Recreatiezaal 

Do. 02-03 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. 03-03 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé 

Recreatiezaal 
Foyer 

Za. 04-03 10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
Aanvang   14.15 u 
Zaal open 13.45 u 

Koffie-uurtje 
Cultuur op zaterdag 

Schoorlse Bigband 
Ook voor wijkbewoners 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Zo. 05-03 09.30-10.30 uur Kerkdienst PGZ  o.l.v. 

ds. H. Tersmette 
Recreatiezaal 

Week 9      maandag 27 februari t/m zondag 5 maart 2023 



Ma. 06-03 10.00-11.30 uur 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Gezellig samenzijn voor nieuwe 
Bewoners. (alleen op uitnodiging) 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Di. 07-03 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. 08-03 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
11.30-11.50 uur 

Koffie-uurtje 
Leesclub  
Blokkie om met Jenny Bron 

Recreatiezaal 
Ruimte 0.18 
Foyer 

Do. 09-03 10.00-11.00 uur 

14.00-16.00 uur 

14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Recreatiezaal in de middag niet 
beschikbaar 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes 
Haak- en breicafé 

Recreatiezaal 

Foyer 
Foyer 

Vr. 10-03 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 
Foyer 
Recreatiezaal 

Za. 11-03 10.00-11.00 uur Koffie-uurtje Recreatiezaal 

Zo. 12-03 09.30-10.30 uur Kerkdienst PGZ  o.l.v. 
Pastoor Mw. E.C. Masetti 

Recreatiezaal 

Week 10     maandag 06 maart t/m zondag 12 maart 2023 





 

 

 

 

 

Ma.13-03 10.00-11.00 uur 
14.00-15.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Kun je nog zingen, zing dan mee! 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Di. 14-03 
 

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

Koffie-uurtje 
Spelmiddag  
sjoelen en andere spelletjes 
Repetitie Rumberley 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
 

Wo. 15-03 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
11.30-11.50 uur 
14.00-16.30 uur 
 
15.30-16.30 uur 
19.00-21.30 uur 

Koffie-uurtje  
Leesclub Pennemes 
Blokkie om met Jenny Bron 
Bingo met onze Tiny 
Ook voor wijkbewoners 
Bakkie op het dakkie 

Alzheimercafé 
 

Recreatiezaal 
Ruimte 0.18 
Foyer 
Recreatiezaal 
 
Daktuin 
Recreatiezaal 
 

Do. 16-03 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. 17-03 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé 
 

Recreatiezaal 
Foyer 
 

Za. 18-03 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
Aanvang   14.15 u 
Zaal open 13.45 u 
 

Koffie-uurtje 
Cultuur op zaterdag 
Optreden Egerlanderkapel 
Ook voor wijkbewoners 
 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Zo. 19-03 09.30-10.30 uur 
 
 

Kerkdienst PGZ  o.l.v.   
Ds. H.Koolhaas, Aalsmeer 

Recreatiezaal 
 
 

Week 11    maandag 13 maart t/m zondag 19 maart 2023 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Het begint weer. 
 
Maart roert zijn staart en in ons geval ook zijn hele lijf want zoals we het 
meestal doen wordt maart weer de maand waarop we al het groen gaan 
aanpakken en weer activiteiten op de daktuin gaan organiseren. 
 
De aftrap gebeurt op 10 en 11 maart, tijdens NL.doet. 
Op die vrijdag gaan we met een leuke groep vrijwilligers het balkon boven de 
ingang vergroenen. De plannen hadden we al lang maar nu hebben we die 
dag ook genoeg (groene) vingers om dit te gaan doen. Een aantal mensen 
van de Partij voor de Dieren zal er zijn om het balkon vogelvriendelijk te 
maken. 
Deze zaterdag pakken we de daktuin aan, zoals het traditie is. Als extraatje 
gaan we een duiventil bouwen. Zoals iedereen waarschijnlijk weet, hebben 
wij op de daktuin nu een duif die denkt dat hij een kip is. Het beestje heeft 
een spastische vleugel waardoor het niet goed kan vliegen, maar hij heeft 
een mooi plekje gevonden tussen de andere kippen. 
15 maart houden wij ons eerste bakkie op het dakkie. 
Dit gaan we dus voortaan op de woensdag doen. Van 15:30 tot 16:30 uur 
Alleen bij mooi weer natuurlijk. 
Deze woensdag trakteren wij de bezoekers op koffie en koek en kunnen we 
bij kletsen over de plannen die wij hebben en de ideeën die jullie hebben. 
Omdat het deze dag nationale boomfeestdag is, krijgen jullie misschien wel 
een boomverhaal voorgeschoteld. 
 
Woensdag 29 maart houden we van 14:30 tot 15:30 onze eerste 
knutselactiviteit op het dak. We houden het nog even spannend wat we 
gaan doen. Bij slecht weer zal deze activiteit plaats vinden in de grote zaal. 
En wisten jullie dat: 
3 maart is het werelddag van de wilde dieren en planten. Een mooi moment 
om eens te bedenken welke dieren we eigenlijk kunnen tegenkomen in het 
Pennemes. 
 
Kortom, maart kan zijn staart roeren wat hij wil, wij gaan er weer voor. 
 
 

 uurss 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

             
 
 
 
 
 
                                                 
 

 

 

 

Om iedereen nog even bezig te houden heb ik een leuke foto van de dakkip en de duif 
die denkt dat hij ook een kip is hier afgedrukt met tekstballonnetjes. 

Knip hem uit en zet in de ballonnetjes wat ze zeggen of denken. Geef hem af bij de 
receptie en de leukste inzendingen plaatsen we volgende maand in ons krantje. 
 



Update vanuit de cliënten-familieraad Pennemes 
Wat besprak de cliënten-familieraad in haar laatste vergadering 
De cliëntenraad- familieraad heeft op 31 januari de eerste vergadering 
en jaarvergadering gehad van het jaar. Tijdens de reguliere vergadering 
is onder andere gesproken over de begroting 2023 en het huishoudelijk 
reglement. De volledige notulen van de vergadering van 29 november 
2022 zijn op te vragen bij de receptie. 
De cliëntenraad- familieraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden! 
Inmiddels is de cliëntenraad- familieraad versterkt met twee nieuwe 
leden, en daar zijn we erg blij mee! 
Maar, we zijn nog op zoek naar nieuwe leden. We vinden het belangrijk 
dat onze cliënten en bewoners goed vertegenwoordigd worden in een 
cliëntenraad- familieraad. Cliënten zelf, maar ook naasten of 
familieleden kunnen zich aanmelden.  
 
In de cliëntenraad- familieraad komen onderwerpen aan bod die te 
maken hebben met het dagelijks leven van onze bewoners en cliënten, 
zoals activiteiten, maaltijden, maar ook beleid en organisatie rondom 
wonen en zorgverlening in Pennemes.  
De cliëntenraad- familieraad komt eens per 2 maanden bijeen. In 
overleg met de leden wordt bepaald op welke momenten de 
cliëntenraad- familieraad bijeenkomt.  
 
Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie?  
Dan kunt u contact opnemen met de receptie via (075) 650 41 10 
Ook kunt u een e-mail sturen naar: clientenraad@pennemes.nl 
Er is een folder beschikbaar bij de receptie. 

Wilt u iets melden bij de cliëntenraad- familieraad? 
Wilt u een bericht doorgeven aan de leden van de cliëntenraad- 
familieraad? Of een onderwerp inbrengen voor de vergadering? Dan 
kunt u een e-mail sturen naar: clientenraad@pennemes.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne-Sophie van der Werff- Stolk 
Managementsecretaresse 
 

mailto:clientenraad@pennemes.nl
mailto:clientenraad@pennemes.nl


 

 
 
 
 

Ma. 20-03 10.00-11.00 uur 
 

Koffie-uurtje 
  

Recreatiezaal 
 

Di. 21-03 10.00-11.00 uur 
10.00-12.00urr 
14.00-16.00 uur 
 
19.30-21.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Modeverkoop H&A-mode 
Spelmiddag; 
sjoelen en andere spelletjes 
Operette vereniging Tsaar Peter 
Zingt liederen uit Boccaccio 
Kaartverkoop via de receptie 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 22-03 10.00-11.00 uur 
10.30-11.30 uur 
11.30-11.50 uur 
14.30-15.30 uur 
 
15.30-16.30 uur 

Koffie-uurtje  
Leesclub Pennemes 
Blokkie om met Jenny Bron 
Paaszangdienst  PGZ  o.l.v. ds. H. 
Tersmette 
Bakkie op het dakkie 
 

Recreatiezaal 
Ruimte 0.18 
Foyer 
Recreatiezaal 
 
Daktuin 

Do. 23-03 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. 24-03 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
14.00-16.00 uur 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé 
Koersbal met Anjo 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 

Za. 25-03 10.00-11.00 uur Koffie-uurtje Recreatiezaal 

Zo. 26-03 
 

09.30-10.30 uur 
 
 
 

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

Recreatiezaal 
 

Week 12  maandag 20 maart t/m maandag 26 maart 2023 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 12    maandag 20 februari t/m zondag 26 maart 2023 

 

 

 

 



Ma. 27-03 10.00-11.00 uur 
14.00-15.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Kun je nog zingen, zing dan mee! 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Di. 28-03 
 

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 
Voorjaarsstukje maken 
Repetitie Rumberley 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 29-03 10.00-11.00 uur 
10.00-12.00 uur 
10.30-11.30 uur 
11.30-11.50 uur 
14.30-15.30 uur 
 

Koffie-uurtje 
Verkoop Paasstukjes 
Leesclub  
Blokkie om met Jenny Bron 
Knutselactiviteit met Jacob 
Bij slecht weer in de recreatiezaal 

Recreatiezaal 
Foyer 
Ruimte 0.18 
Foyer 
Daktuin 
  

Do. 30-03 10.00-11.00 uur 
 
14.00-16.00 uur 

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

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal 

Vr. 31-03 
 

10.00-11.00 uur 
14.00-16.00 uur 
Aanvang 18.00 u 
Zaal open 17.45 u 
 

Koffie-uurtje 
Haak- en breicafé 
Culinaire avond: Thema Suriname 
Kosten €19,50,- p.p.                      
vooraf aanmelden bij de receptie                                            
ook voor wijkbewoners 

Recreatiezaal 
Foyer 
Recreatiezaal 

Za. 01-04 10.00-11.00 uur 
 

Koffie-uurtje Recreatiezaal 

Zo. 02-04 09.30-10.30 uur 
14.00-16.00 uur 
Aanvang   14.15 u 
Zaal open 13.45 u 
 
 

Kerkdienst PGZ  o.l.v. 
Cultuur op zondag 
Optreden Ameezingkoor 
Ook voor wijkbewoners 
 
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Ma.03-04 09.30-10.30 uur 
14.00-16.00 uur 
 

Koffie-uurtje 
Verjaardagviering: (Jarigen 
februari en maart) met optreden 
Een muzikaal cadeau met             
MarieChristien 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Week 13  maandag 27 maart t/m maandag 3 april 2023 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alleen voor bewoners 

 

 




