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Paasstuk maken 5 en 7 april 2022 

 

Bankjesroute Fietstocht 24 april 2022 of Wandeltocht  
27 april 2022 

 
 
 

 

 
Activiteitenoverzicht voor 2022 
 
Het voorlopige overzicht 
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Paasstuk maken – 05 en 07 april 2022 
 
In april gaan we weer paasstukjes maken op locatie! Er worden twee avonden georganiseerd met diverse keuzen. Per 
avond kunnen er minimaal 18 en maximaal 25 personen deelnemen.  
Wees er snel bij, want vol=vol! 
 
 
Let op! De foto’s geven slechts een indicatie! 

         
 
Stuk 1: stalen/metalen ring (foto als indicatie) opgemaakt met diverse decoratie; groen, bolletjes, eitjes, veertjes etc. 
Deze kan helemaal naar wens opgemaakt worden voor de helft of drie kwart net waar de voorkeur naar uit gaat.  
 
Stuk 2: Het altijd dankbare tafelstuk (foto als indicatie) opgemaakt in een mooie stevige schaal. Deze mag opgemaakt 
worden in de hoogte of laag gehouden.   
Optie 1 een mooi voorjaarsnest met takken, op te bouwen met divers decoratie materiaal.  
Optie 2  een mooi voorjaarsnest met takken in de hoogte, op te zetten met wat bolletjes of verse bloemen.  
 
Er is voor iedereen genoeg decoratie materiaal aanwezig waaruit gekozen kan worden. Ieder maakt op zijn manier 
een uniek stuk.  
Tijdens de avond worden we getrakteerd op een kopje koffie/thee en een lekkere versnapering.  
 
 
Datum en tijd 
05 en 07 april 2022 van 19.30 tot ca. 21.30 uur 
 
Locatie 
R&R Flowers bloembinderij 
Dorpsstraat 28 
1531 HM Wormer 
  
Tijdens het maken wordt er staand gewerkt, indien je wilt zitten wordt aangeraden zelf een (hoge) stoel mee te nemen. 
 
Meebrengen 

 Snoeischaar 

 (aardappelschil)mesje 

 Schort (indien je geen vieze kleding wilt) 
 
Kosten 
Leden; € 20,00 
Introducés;  € 40,00  
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Aanmelden 
Opgeven kan tot uiterlijk 28 maart 2022 
Dit kan door een e-mail te sturen aan pv@zaanstad.nl  t.a.v. Monica Mast 
Graag bij aanmelding de volgende gegevens vermelden: 
1. Je naam (en de naam van je introducé) 
2. Gewenste datum 
 
Let op! dit is tevens de uiterste datum dat je kosteloos kunt annuleren.  
Na deze datum kun je zonder dringende reden niet meer annuleren en brengen wij de kosten in rekening.  
 
 
Betaling 
Zodra bekend is of de activiteit door gaat ontvang je een bevestiging met een betaalverzoek.  
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Fietstocht 24 april 2022 en wandeltocht 27 april 2022 
 
Naar buiten met Marene Kok van Gids aan de Zaan, de bankjesroutes ‘Van bank naar bank” 
Je kan kiezen uit een fietstocht of wandeltocht. Je kan je natuurlijk ook voor beiden opgeven. 
  
De fietstocht is circa 25 km door Zaandam, Nauerna, Westzaan en Assendelft. 
Minimum deelnemers 6 en maximaal 15 deelnemers. 
 
 
 
 
Ga mee fietsen over de oude zeedijk 
van het voormalige IJ en geniet van 
de natuur en de historische plekken 
om je heen. We staan stil bij het 
innovatie programma Veen en doen 
meer bijzondere plekken aan. 
Nieuwsgierig geworden? Geef je op 
en fiets mee! 
 

 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
De wandeling is circa 10 km door Zaandam Zuid. 
Minimum deelnemers 6 en maximaal 15 deelnemers. 
 

 

  
 
Ken je de sloten en straten dwars op de 
Zuiddijk? Ben je bekend met het eerste Tiny 
Forest van Zaanstad? En weet je waar Freek 
de Jonge leerde zwemmen? 
Lijkt het je leuk om al wandelend 
bovenstaande én andere vragen beantwoord 
te krijgen? 
Trek je wandelschoenen aan en laat je 
verrassen door de verhalen onderweg. 
 

 

 
Datum en tijd 
Fietstocht zondag 14 april 2022 van 10.30 tot 13.00 uur 
Wandeltocht 29 april 2022 van 10.00 uur tot 12.30 uur 
 
Verzamellocatie 
Fietstocht : fietsenstalling gemeente Zaanstad hoek Stationsstraat – Noordschebos Zaandam  
Wandeltocht: NS station Zaandam 
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Kosten per activiteit 
Leden: € 6,25  
Introducés: € 12,50 
 
 
Aanmelden 
Opgeven voor de fietstocht kan tot uiterlijk 15 april 2022 
Opgeven voor de wandeltocht kan tot uiterlijk 22 april 2022  
 
Let op! dit is tevens de uiterste datum dat je kosteloos kunt annuleren.  
Na deze datum kun je zonder dringende reden niet meer annuleren en brengen wij de kosten in rekening 
 
Dit kan door een e-mail te sturen aan pv@zaanstad.nl t.a.v. S. Klingers 

Graag bij aanmelding de volgende gegevens vermelden: 
3. Je naam (en de naam van je introducé) 
4. Fietstocht, wandeltocht of beiden 
 
Betaling 
zodra bekend is of de activiteit door gaat ontvangt u een bevestiging met een betaalverzoek 
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Voorlopig Jaaroverzicht 2022 
 
 
Maart    Rondleiding Oostzijder kerk 
    Workhop Schilderen, houtbranden of beeldhouwen VOL 
 
April    Voorjaarsstuk maken 
    Bankjesroute van Marene Kok 
 
Mei    High tea workshop 
    Yogawalk 5 km in Heemskerk 
     
Juni    Paardrijden, beginners en gevorderden lessen en buitenritten  
    Avondvierdaagse     
 
Juli/Augustus  Suppen  

Bezoek aan Forteiland en rondleiding sluis IJmuiden 
Hofjestocht Haarlem 

     
September   Wadlopen 

Dagtocht Monschau en de Rurhstauseetour 
     
 
Oktober   Golfclinic 

Workshop Visagie of  Kleurenanalyse 
 
November   Sinterklaas 
    Kerstmarkt 
     
December   Kerststuk maken 
     
 


