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Mennistenerf. Kortom, ik ben inmiddels geen interim kracht meer maar sta bij Pennemes 
op de loonlijst. Ik heb er zin in om de vele onderwerpen die op de P & O agenda staan 
aan te pakken.  
Wie ben ik verder? Ik woon in Alkmaar met mijn vriend en mijn zoon van 13 jaar en twee 
katten. Naast mijn werk bij Pennemes werk ik nog als zzp-er voor een bedrijf in Velsen 
waar ik verzuimbegeleiding doe en een re-integratie bureau in Beverwijk waarvoor ik 
loopbaantrajecten uitvoer. Kortom, een afwisselend geheel. In mijn vrije tijd ga ik graag 
kijken bij de hockeywedstrijden van mijn zoon, bezoek ik graag de sauna, ga graag uit 
eten, hou ik van Filmhuis-films, lezen, fietsen, tennissen en kamperen.  
Ik zou zeggen, tot ziens! 
 

 
Bij deze zal ik mijzelf even voorstellen aan degenen die nog 
niet weten wie ik ben. Ik ben sinds november 2019 
aangesteld als interim P & O adviseur bij Pennemes. In 
eerste instantie ter overbrugging van de wervingsperiode 
voor een nieuwe P & O adviseur. Ik heb ontdekt dat ik 
Pennemes een enorm leuke werkplek vind. Er is veel werk te 
doen op de afdeling Personeelszaken, denk aan werving en 
selectie en de samenwerking met de afdeling P & O van 
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In verband met de verbouwing zullen alle activiteiten onder voorbehoud zijn. 
Kijk voor de laatste ontwikkelingen vooral op de borden in/bij de liften. 
Week 10   -   zo. 1 maart t/m zo. 8 maart  

Zo. 
 

01-03 09.30-10.30 
 
 

Kerkdienst PGZ  o.l.v.  
ds. J.J. Tersmette, Zaandam 

Recreatiezaal 
 
 

Ma.   02-03 14.00-16.00 
Zaal open 
13.30 

Verjaardagviering voor de 
februari-jarigen. (start om 
14.00 uur i.v.m. toespraak van 
onze directeur Leo voor 100ste 
verjaardag dhr. Honingh) 
 

Recreatiezaal 
 

Di. 03-03 11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen  
Spelletjesmiddag (biljarten ovb)  
 
  

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo 04-03 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 
 

va.Mennistenerf 
Daktuin 
Recreatiezaal 
 
Recreatiezaal  

Do. 05-03 
 

14.00-16.00 
14.30-16.00 
 

Handwerken in het Breicafé 
Spelletjes + sjoelen  
 

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Vr. 06-03 
 

   

Za. 07-03   
 

 

Zo. 
 

08-03 
 

09.30-10.30 
 

Kerkdienst PGZ  o.l.v. 
drs. mw. N.E. Boon, Assendelft 
 

Recreatiezaal 
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Week 11   -   ma. 09 maart t/m zo. 15 maart  

 

Ma.   09-03 10.30-11.00 
14.30-16.00 

Koffie met een lid van het M.T. 
Zingen met orgelbegeleiding  

Recreatiezaal 
o.v.b. 
 

Di. 10-03 
 
 

11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen  
Spelletjesmiddag (biljarten ovb)  
 
  

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 11-03  
10.00-11.00 
10.00-13.00 
15.00-16.00 
 
16.00-18.00 
 

Geen ‘Zwemmen’ vandaag. 
Gezond Natuur Wandelen 
Helpen op het dak 
Kerkdienst o.l.v.  
dhr. S. Fieggen, RK parochie 
Piet’s Snackplek 
 

 
va.Mennistenerf 
Daktuin 
Recreatiezaal   
 
Recreatiezaal   

Do. 12-03 14.00-16.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 
 

Handwerken in het Breicafé 
Rabo Service Desk 
Spelletjes + sjoelen 
  

Recreatiezaal 
o.v.b. in foyer 
Recreatiezaal 
 

Vr. 13-03 10.00-16.00 
 

NL.doet 
Tuin lente-klaar maken 
 

Tuin 

Za. 14-03 10.15-11.30 
 
13.00-16.00 

EXTRA repetitie van de 

Golden Pennies  ☺ 

NL.doet 
Daktuin lente-klaar maken 

+ Officiële opening dakseizoen! 
 

Recreatiezaal 
  
Daktuin 

Zo. 
 

15-03 09.30-10.30 
 
 

Kerkdienst PGZ  o.l.v.  
ds. M. van der Zwan, 
Westbroek 

Recreatiezaal 
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Week 12  -  ma. 16 maart t/m zo. 22 maart     
 

Ma.   16-03 14.30-16.00 Zingen met orgelbegeleiding o.v.b. 
  

Di. 17-03 11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen  
Spelletjesmiddag (biljarten ovb)  
 
  

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 18-03 10.00-11.00 
10.00-13.00 
14.30-16.30 
 
14.30-15.30 
17.00-18.00 
*) 

Gezond Natuur Wandelen 
Helpen op het dak 
Bingo met de 2 Tiny’s 
2,50/plankje, incl. koffie/thee 
Knutselen tussen kip en konijn 
Eten met Piet 
 

va.Mennistenerf 
Daktuin 
Recreatiezaal   
 
Daktuin 
Recreatiezaal   
 

Do. 19-03 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. 20-03  
 

  

Za. 21-03   
 

  

Zo. 
 

22-03 09.30-10.30 
 

Kerkdienst PGZ o.l.v. 
drs. R.C.T. Ootjers, Zaandam 
 

Recreatiezaal 
 

 
 
*) het Alzheimer Café zal m.i.v  woensdag 18 maart  (tot en met juni 2020) worden 

    gehouden in: De Meerpaal, Tjotterlaan 174, 1503 LE Zaandam.  
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Week 13   -   ma. 23 maart t/m zo. 29 maart   
 
 

Ma. 23-03 14.30-16.00 Zingen met orgelbegeleiding o.v.b. 
  

Di. 24-03 11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen  
Spelletjesmiddag (biljarten ovb)  
 
  

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 25-03 09.00-11.45 
 

10.00-11.00 
10.00-13.00 
16.00-18.00 
 

Zwemmen in ‘ZaanGolf’ 
Opgeven bij de receptie 

Gezond Natuur Wandelen 
Helpen op het dak 
Piet’s Snackplek 
 

Zwembad 
 
va.Mennistenerf 
Daktuin 
Recreatiezaal   

Do. 26-03 10.00-16.30 
 
10.30-11.30 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

EXCURSIE: in Andijk is het 
Marius van Dokkum museum 
Bewegen voor ouderen  
Handwerken in het Breicafé 
Spelletjes + sjoelen 

Verzamelen in 
de Foyer 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
 

Vr. 27-03  
 

  

Za. 28-03   
 

  

Zo. 29-03          Let op: 
09.30-10.30 
 

Vannacht ging de Zomertijd  in! 
Kerkdienst PGZ o.l.v. 
ds. J. Ouwendijk, Alphen ad Rijn 
 

 
Recreatiezaal 
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Week 14   -   ma. 30 maart t/m wo. 01 april   
 
 

Ma. 30-03 14.30-16.00 Zingen met orgelbegeleiding o.v.b. 
  

Di. 31-03 11.00-13.00 
14.00-16.00 
14.30-16.00 

Visboer Evie’s Kitchen 
Creatief Knutselen  
Spelletjesmiddag (biljarten ovb)  
 
  

Recreatiezaal 
Recreatiezaal 
Recreatiezaal 

Wo. 01-04 
 

14.30-15.30 Paaszangdienst o.l.v. 
Ds. J.J. Tersmette, PGZ 
 

Recreatiezaal; 
o.v.b. 

 

Wist u dat.. 

..de inhoud van deze maandkalender geheel 
 onder voorbehoud is van .. 
eventuele tussentijdse wijzigingen? 
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Omzien naar elkaar  

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak 

Het is een periode die ook wel de vastentijd wordt genoemd.   
Een tijd van zuivering van jezelf. Een voorjaarsschoonmaak  
voor jezelf. Een mens is een gewoontedier en komt nogal eens  
vast te zitten in wat zij altijd doet.  De vastentijd is gekoppeld  

aan het christelijke Paasfeest, het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. Feest 
van nieuw leven, een lentefeest. Nieuw leven is er niet zomaar.   Een kale winter gaat 
eraan vooraf.  Je ervaart nieuw leven des te intenser als je je bezint  
op wat er in jouw dagelijks leven speelt. Tijd vrijmaken voor even helemaal niets doen, 
voor stilte, voor meditatie en ontspanning in de natuur helpt je om bij  
jezelf te komen. Ruimte vinden om te zien wat er voor jou nou echt toe doet in je   
dagelijks leven. Bewust je keuzes maken. Je niet mee laten nemen door sleur.  
En je ook durven afvragen “Wil ik dit wel?”  “Wat geeft mijn leven meer  
voldoening?” Misschien wel minder consumeren, misschien wel door koffie te drinken 
met je buurman die je niet vaak ziet.  In elk geval meer met aandacht je leven leven,       
om het te laten  opbloeien!  

Frisse  voorjaarsschoonmaak! 

ds. Hans Tersmette 

______________________________________________________________________ 
Zij die ons ontvielen 
 
Mevr. J.M.E. Kersten     Kamer 0.51  Rood    30-01-2020 
Mevr. T. Klok-Noë     Kamer 1.34  Paars    01-02-2020 
Mevr. A. Baerts-Bentvelzen    Kamer 1.54  Geel    03-02-2020 
Mevr. A.A. van der Kuij-Harmsen      Kamer1.42  Lavendel     14-02-2020        

 
 

 
 

 

 



PENNEMES | ACTIVITEITENPROGRAMMA | MAART 2020 

 

 
Verjaardagen van bewoners  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huis   
08-03 Mw. A.M. Zantinge km. 0.24 

09-03 Dhr. J. Koomen km. 1.19 

15-03 Dhr. J.G. Olthof km. 1.02 
   

Zorgwoningen   
01-03 Dhr. S. Honingh Pen. 44 

01-03 Mw. G.C. de Krou-Sterrenberg J. Kl. 56 

02-03 Dhr. G. Bosman J. Kl. 104 
06-03 Mw. M. Noort-Moes Pen. 75 

06-03 Dhr. E. Clasquin Pen. 17 
08-03 Mw. C. Jongejans-Holkamp Pen. 79 

10-03 Mw. W.F.J. Fortuin Pen. 20 
11-03 Mw. W.E. Kwint-Bosman Pen. 33 

11-03 Dhr. D. van Zeeland  J. Kl. 58 

13-03 Mw. M. Bastiaan  Pen. 14 
16-03 Mw. H.T. Schut Pen. 11 

17-03 Mw. J. Nooteboom-Jarings J. Kl. 32 
20-03 Mw. H.J. Steen-Ruijter J. Kl. 38 

20-03 Mw. W. Steunenbrink Pen.  8 

21-03 Mw. M. Brondgeest-de Man Pen. 18 
23-03 Mw. A.A. Schipper-Steinfort J. Kl. 98 

24-03 Dhr. R. Kolle Pen.  9 
24-03 Mw. J.G. Groot-Smith J. Kl. 2 

25-03 Mw. J.M. Mooy-Pruimboom J. Kl. 100 
25-03 Mw. E. Hammer J. Kl. 28 

31-03 Dhr. J. Bakker Pen. 31 

   
 
 
 
 

          Allen van harte gefeliciteerd! 
Door de verbouwing van de recreatiezaal vieren we de 

verjaardagen de eerstkomende maanden in ruimte 0.18.  
De jarigen van maart ontvangen een uitnodiging voor een 

verjaardagsviering op donderdag 2 april. 
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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 maart 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


PENNEMES | ACTIVITEITENPROGRAMMA | MAART 2020 

 

 

 
     

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



PENNEMES | ACTIVITEITENPROGRAMMA | MAART 2020 

 

 

 

                                           

 

                   

 

 

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 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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GROEN AKTIVITEITEN MAART. 
 
De Lente komt er weer aan. 
 
Maart is niet alleen de maand dat de Lente zal 
beginnen, het is ook altijd de maand waarin wij 
met de diverse (groen) vrijwilligers van het 
Pennemes beginnen met uitpakken. 
De konijnen komen dan weer vanuit hun 
wintervakantieverblijf terug naar de daktuin. 
Traditiegetrouw doen we weer mee met                                                                                      
NL.doet  op 13 en 14 maart en we hebben deze  
maand ook weer onze eerste knutselmiddag. Deze zal waarschijnlijk nog wel binnen worden 
gehouden. Tenzij het dan echt al lekker lenteweer is, maar dat laten we kort van te voren  
nog even weten. 
Dit jaar willen wij kijken of we wat meer activiteiten kunnen organiseren in de binnentuin,  
omdat die wat makkelijker bereikbaar is. Op het dak willen wij dit jaar kijken of we meer 
beschutting kunnen creëren. Eén van de ideeën is om hier en daar tegen de hekken wat  
houten schotten te plaatsen waar wij in de loop van het jaar met bewoners en buurtkinderen 
afbeeldingen op willen schilderen. Het thema dat wij hebben gekozen is; de oude boerderij. 
Maar er zullen waarschijnlijk ook wel hier en daar kabouters verschijnen. 
Kortom, wij hebben er weer zin in en hopen jullie snel te ontmoeten in het groen. 
Dakboer Jacob 
 
Programma Maart 
11 maart  woensdag van 10:00 tot 13:00 zijn groenvrijwilligers bezig. 
13 maart  10:00-16:00: NL.doet - het groen beneden lenteklaar. 
14 maart 13:00-16:00: NL.doet  -de daktuin lenteklaar plus hekken.  

Plus: Officiële opening dakseizoen.  
18 maart  woensdag van 10:00 tot 13:00 zijn dakvrijwilligers bezig op het dak. 
18 maart  14:30 - 15:30: Knutselen en klussen tussen konijnen en kippen.  
   Boerderijbeesten maken met schors i.v.m. nationale boomfeestdag 
   (En het is dan ook wereldrecyclingdag) 
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Pennemes Excursie lunchen en bezoek museum Marius van Dokkum| Do. 26 maart 
Inclusief busvervoer, lunch en museumbezoek, Deelname € 

32,50 

 
 

NAAM: ………………………………………………………………………………. 
  
ADRES:………………………………………………………………………………... 

 

     TEL: ………………………………………………… 

 
 

                                                           Ik neem mijn rollator mee:  ⃝ JA              

                                                           Ik neem mijn rolstoel mee:  ⃝ JA     

                  Ik bezit geen rolstoel maar wil er wel een gebruiken:  ⃝ JA     
             

       U KUNT ZICH OPGEVEN  (tot 20 maart) BIJ DE RECEPTIE VAN PENNEMES 

               Vanaf 10:00 uur kunt u plaatsnemen in de touringcar van Pennemes. 

Betaald:    ⃝ JA       ⃝ NEE           

________________________       

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

                            Graag betalen met pinpas, of met uw druppel.                                                                                          
Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de excursie kunnen wij u helaas geen geld terug geven.  

Bij minder deelnemers dan 20 personen aan de excursie wordt deze geannuleerd. 
                                                        (Uiteraard ontvangt u dan wel uw geld terug..) 
 

Pennemes Excursie naar Marius van Dokkum museum Donderdag 26 maart 

  Inclusief busvervoer lunch en entree museum Deelname € 32,50 
 
 


