
 

 
 
Nieuwsbrief van de personeelsvereniging van de gemeente Zaanstad                                            september - oktober 2022  

 

 pv@zaanstad.nl  

 Gemeente Zaanstad,  Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam 

€   NL83 INGB 0007774046 t.n.v. PV Zaanstad  te Zaanstad  

  www.pvzaanstad.nl 
 

in deze nieuwsbrief: 
 

 

 
 
 

 
Mededelingen van het bestuur 

 

 
 
 

 
Workshop Visagie en kleuren analyse 20 oktober 2022 
 

 

 
 

 
Workshop Cocktails maken 22 oktober 2022 

 

 

 
Bezoek Moskee en CEM huis 28 oktober 2022 

mailto:pv@zaanstad.nl
http://www.pvzaanstad.nl/
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Sinterklaashuis Heemskerk 16 november t/m  
5 december 2022 

 

 

 
Reislustige collega 

 
 
 

 

 
Activiteitenoverzicht voor 2022 
 
 
Wat kan je nog verwachten dit jaar?? 

 

 

Mededelingen van het bestuur 
 
Vanaf nu kan je je ook via onze website opgeven voor de activiteiten. www.pvzaanstad.nl. 
Je vindt hier ook foto’s van afgelopen evenementen. 
 
In november gaan we de planning maken voor activiteiten in 2023. 
Heb je nog een leuk idee of mis je nog een bepaalde activiteit geef het dan aan ons door! 
 
Let op: je kan per activiteit 1 introduce opgeven, neem je er meer mee dan alleen als er nog plaats is. 
 
 
 
  

http://www.pvzaanstad.nl/
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Kleurenanalyse/Visagie workshop donderdag 20 oktober  2022 
 
 
Omdat er vorig jaar meer interesse dan plaatsen waren voor deze workshop organiseren wij deze opnieuw. 
 
Altijd al willen weten wat een kleur voor je doet. Wil je ook wel eens weten welke make up bij jou past en 
wat de do’s en dont’s zijn. 
Schrijf je dan in voor deze leuke workshop. 
 

 
       
  
Programma  
 
Er wordt gestart met een korte introductie. 
Daarna kies je voor: 

Keuze onderdeel 1: Visagie workshop 

Tijdens dit onderdeel gaan de deelnemers zelf aan de slag en leren zij een goede basis make-up aan te 
brengen. Een goede basis make-up helpt je namelijk ook bij het makkelijker kunnen dragen van kleuren. 
Alles staat nog beter bij een goed verzorgde en stralende huid.  

Keuze onderdeel 2: Kleurenanalyse workshop 

Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers persoonlijke kleurtips en uitleg over wat kleuren voor haar/hem 
kunnen betekenen. Elke kleur draagt ook een bepaalde emotie uit. Niet alleen voor jezelf, maar ook naar 
een ander. Laat kleuren voor je werken! 

Aan het einde van de avond krijg je een goodiebag mee met een waarde van € 35,-. 
Voor € 25,- aan artikelen en voor € 10,- een bon voor de browbar. 
 
Data en tijden 
Donderdag 20 oktober 2022 van 18.30 uur tot 21.30 uur 
 
 
Locatie 
Q Business People / Event with Friends 
Nic. Maesstraat 2 
1506 LB  Zaandam 
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De locatie zit in een bedrijfsverzamelgebouw en is goed bereikbaar per auto, fiets en OV. 
 
Kosten 
Leden:    € 26,-   
Eerste introducé:   € 36,40  
Volgende introducees € 52,- 
 
Aanmelden 
Opgeven kan tot uiterlijk 10 oktober 2022. 
Dit kan door een e-mail te sturen aan pv@zaanstad.nl t.a.v. Monica Mast of via onze website 
www.pvzaanstad.nl  
Graag bij aanmelding de volgende gegevens vermelden: 
1. Je naam (en de naam van je introducé) 
2. Onderdeel Visagie of Kleurenanalyse 
3. Mailadres / telefoonnummer 
 
Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. 
 
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.  
  

mailto:pv@zaanstad.nl
http://www.pvzaanstad.nl/
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Cocktails maken in de Vesper Bar in de Jordaan Amsterdam 
 

  
 
Ervaren cocktailmakers/bartenders leren je in 2 uur cocktails te maken. Je kunt kiezen voor cocktails met of 
zonder alcohol.  
Tijdens de workshop worden 3 cocktails geserveerd met bittergarnituur (kaasstengels voor de vegetariërs). 
Het geheel is in een gemoedelijke sfeer en passend voor iedereen. 
 
De Vesper Bar ligt in het hartje van de Jordaan en staat bekend om de veelzijdige en bijzondere cocktails. 
De uitleg gaat in het Engels, maar vertaling kan desgewenst. 
 
Data en tijden 
Zaterdagmiddag 22 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur 

 
Locatie 
De Vesper Bar, Vinkenstraat 57, 1013 JM Amsterdam en ligt tussen de Haarlemmerdijk en de 
Brouwersgracht. Parkeren is het beste in een nabijgelegen parkeergarage. Of kom met het openbaar 
vervoer. 
 
Kosten 
Leden:   € 27,50 
Eerste introducé:  € 38,50 
Volgende introducés € 55,00 
 
Aanmelden 
Opgeven kan tot uiterlijk 2 oktober. Voorwaarde voor doorgaan is een minimum aantal van 6 personen en 
een maximum van 20 personen. Deze activiteit is leuk om te doen als groep en als individu. 
 
Dit kan door een e-mail te sturen aan pv@zaanstad.nl t.a.v. Sandra Klingers of via de website 
www.pvzaanstad.nl 
Graag bij aanmelding de volgende gegevens vermelden: 

1. Je naam (en de naam van je introducé) 
2. Mailadres en telefoonnummer 
3. Cocktails maken zonder alcohol of cocktails maken met alcohol, graag aangeven. 

 
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.  
 
 

mailto:pv@zaanstad.nl
http://www.pvzaanstad.nl/
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Betaling 
Zodra bekend is of de activiteit door gaat ontvang je een bevestiging met een betaalverzoek 
 
Bezoek aan de Sultan Ahmet Moskee en het Alevitische Cemhuis in Zaandam op vrijdag 28 oktober 
2022 
 

    
 

Onze collega Umit Budak neemt je mee naar twee netwerkpartners die een bijzondere bijdrage leveren in 
Zaanstad. Beide organisaties (gebedshuizen) behoren tot de Islam maar vertegenwoordigen verschillende 
stromingen (Soenitische en Alevitische stromingen). Tijdens deze onofficiële werkbezoeken zal hij hierover 
het een en ander erover vertellen. Wat dit wereldwijd maar ook op microniveau in onze gemeente kan 
betekenen.  
 
We bezoeken als eerst de Sultan Ahmet moskee gevestigd in de wijk Poelenburg.  
Als je er nooit bent geweest dan heb je het vast gezien vanaf de rijksweg A8.  
Umit zal jullie in het pand rondleiden.  
 
Na dat bezoek zullen we naar de Alevitische culturele vereniging Cemhuis gaan. Daar bekijken we het 
gebedshuis/cultureel huis van binnen en wordt de context van dit gebedshuis/vereniging/organisatie 
uitgelegd  
 
Data en tijd 
Vrijdag 28 oktober  
Van 11.00 – 13.30 uur. 
Maximale aantal deelnemers 20 personen 
 
Locatie 
Start om 11.00 uur bij de Sultan Ahmet Moskee,  Poelenburg 156, 1504 NH Zaandam. 
Na ons bezoek aan de Moskee gaan wij om ongeveer 12.15 uur naar het Cemhuis op de  
Dominee Martin Luther Kingweg 155, 1503 KW Zaandam. 
 
Kies je eigen vervoer maar het meest duurzaam is natuurlijk op de fiets. 
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Kosten: 
gratis  
 
 
Aanmelden 
Opgeven kan tot uiterlijk 14 oktober  2022 
 
Dit kan door een e-mail te sturen aan pv@zaanstad.nl t.a.v. Monica Mast of via de website 
www.pvzaanstad.nl 
 
Graag bij aanmelding de volgende gegevens vermelden: 

 Je naam (en de naam van je introducé) 

 Mailadres en telefoonnummer 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Het grote Sinterklaas huis Slot Assumburg 16 november  t/m 4 december 2022 
 
 
Beleef met je (klein) kinderen het grootste en coolste Sinterklaashuis van Nederland. 
De PV Zaanstad geeft 50% korting op kaarten. Bestel snel. 
 
 

 
 
 
Er zijn zo’n 15 waanzinnige themakamers, vele tientallen pieten, muziek, entertainment en een speurtocht 
door alle kamers. Vind jij de verstopte Staffen? 
 
We willen niet alles verklappen maar je brengt o.a een bezoek aan: 
 

 De pietenschool; neem plaats in een bankje en volg een les in de pietenklas van de Profpiet en 
leer waar een echte piet op moet letten. 

 Het langste verlanglijstje van Nederland; doe je mee om samen met alle bezoekers het langste 
verlanglijstje van Nederland te maken?  

 Lijstjeskamer; lever hier je eigen verlanglijstje, je post en tekeningen voor Sinterklaas in en zie wat 
de pieten er mee doen. 

 De werkkamer van Sinterklaas; hier ligt het grote boek van Sinterklaas 

 De slaapkamer en kleedkamer van Sinterklaas; bij hoge uitzondering mag je een kijkje nemen in 
de slaap- en kleedkamer van Sinterklaas.  

mailto:pv@zaanstad.nl
http://www.pvzaanstad.nl/
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 De schatkamer van Sinterklaas; dit is het grote speelgoedmagazijn van Sinterklaas met kasten vol 
speelgoed, honderden meters inpakpapier en zakken vol met pakjes. Kijk hoe de pieten de lijstjes 
verwerken en de cadeautjes inpakken. Komen jullie de pieten een handje helpen? 

 De pietenbadkamer; Kom kijken hoe de pieten in bad gaan. Dat wil jij zelf vast thuis ook! 

 Sint’s bakkerij; kom kijken en helpen in de bakkerij waar de pieten druk bezig zijn om al het lekkers 
te maken zoals pepernoten, taaitaai, speculaas, banketletters en nog veel meer 

 De controle kamer; hoe weet Sinterklaas eigenlijk wanneer jij je schoen hebt gezet? 

 De pakjesmagazijnen; hier liggen alle pakjes die de pieten in de schoorstenen gaan gooien. Check 
hier of Sinterklaas ook in jouw woonplaats komt. 

 En nog veel meer…. 
 
En natuurlijk heeft Sinterklaas de tijd om met de kinderen op de foto te gaan. 
 
Data en tijden 
Alle dagen in de periode van 16 november t/m 4 december 2022 van 09.00 uur tot 18.00 uur. 
 
Locatie 
Kasteel Assumburg 
Tolweg 9a 
1867 NG Heemskerk 
 
Slot Assumburg heeft eigen gratis parkeerplaats, bij drukte kan je parkeren bij voetbalvereniging Odin ’59 
aan de Hoflaan te Heemskerk 
 
Toegankelijkheid 
Door trapjes en opstapjes is Slot Assumburg helaas niet geschikt voor kinderwagens, buggy’s en 
rolstoelen. 
 
Prijzen 
Doordeweeks € 13,50 en in het weekend € 15,-- per persoon (kinderen t/m 0 gratis) 
Woensdagochtend en vrijdagochtend bij aankomst t/m 12.45 uur slechts 9,50 pp. De service kosten 
bedragen € 1,25 per ticket. 
 
Kaarten 
Kaarten bestel je zelf via de website www.hetgrotesinterklaashuis.nl tot uiterlijk 15 november 2022. 
 
Declareren 
Heb je kaarten besteld dan krijg je 50% korting per kaart met een maximum van 3 kaarten. 
Stuur een e-mail met het betaalbewijs aan pv@zaanstad.nl t.a.v. Sandra Klingers onder vermelding van je 
naam, aantal kaarten, bankrekening, betaalbewijs van de reservering, dan zorgen wij dat je korting op je 
bankrekening wordt gestort. 
 
 
 

http://www.hetgrotesinterklaashuis.nl/
mailto:pv@zaanstad.nl
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Hou jij van reizen, is het organiseren van een stedentrip voor 
jou een makkie en vind je het ook nog leuk om zelf mee te gaan? 
Meld je dan nu aan! In 2023 willen we een leuke 
stedentrip aanbieden voor onze leden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorlopig overzicht najaar 2022 
     
 
November   Sinterklaas 
    Kerstmarkt 26 november 2022 – Dusseldorf 
     
December   Kerststuk maken 
     
 


