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Het volgende ledenbericht komt in september

Van de voorzitter

Ik vond het nogal moeilijk om een stukje te 
schrijven voor ons ledenbericht na de 
gebeurtenissen van 18 maart in Utrecht.
Het is vreselijk dat drie willekeurige mensen 
het leven hebben gelaten en nog vijf mensen 
die zwaar gewond zijn alleen omdat zij op 
een verkeerde plaats en tijd in een tram 
zaten. Er zijn eigenlijk geen woorden voor, 
maar ik geloof in één ding dat wij elkaar in 
deze moeilijke en gecompliceerde wereld 
niet los moeten laten maar moeten 
vasthouden..

Het eind van het seizoen van onze 
vereniging nadert alweer, nog even en de 
zomer en de vakanties beginnen weer.
Wij kunnen nog een keer genieten van een 
gezellige West-Friesche middag en we gaan 
nog een mooie excursie maken naar het 
Waarland en daar kunnen wij genieten van 
mooie bloemen en vlinders.
Ik wil u allemaal een fijne zomer toewensen 
en ik hoop dat wij elkaar in het nieuwe 
seizoen weer vaak zullen ontmoeten.
   Joke van Lienen

Naar meer leden

Ons aantal leden wordt door overlijden 
eerder kleiner dan dat het groeit door de 
komst van nieuwe leden.
Nu onze activiteiten vanaf september in een 
nieuw gebouw plaats vinden wordt het vast 
en zeker leuker om daaraan deel te nemen.
Wij roepen U op om Uw vrienden en 
bekenden kennis te laten maken met onze 
seniorenvereniging en hen op de hoogte te 
brengen van de voordelen van het 
lidmaatschap.
Die voordelen hebben we op een van de 
laatste pagina’s van dit ledenblad op een 
rijtje gezet. Daar hebben we ook een 
aanmeldingsformulier afgedrukt.
Laat vrienden en bekenden ons blad eens 
lezen of geef het hen.

Kees Wiersma

http://www.gepensioneerden.nl/
http://www.fasv.nl/
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AGENDA

Donderdag 11 April 2019

.Humor op z`n West Fries  Het Westfries 
Collectief neemt u mee naar haast vervlogen 
tijden van de legendarische conferencier Kees 
Stet. Fraai opgebouwde moppen voor álle 
leeftijden: soms lekker ondeugend en vaak nét 
anders aflopend dan je verwacht. Onbedaarlijk 
lachen om die skoftig leuke humor.

 Tijd 
van 14.00 - 16.00 aan de Coornhertkade 106. 
Toegang inclusief kopje koffie of thee gratis.

Samen uit eten.

Vrijdag 24 Mei 2019

Koekenbier Kennemerstraatweg 16
1815LA 072-5114386
Graag aanwezig zijn tussen 17.00 - 17.30 uur

(opgeven bij Joyce 072-5122337)

Voorzitter: Joke van Lienen
Tuinderspad 145 1813CX Alkmaar
Liene029@planet.nl   072-5125646

Secretaris: Vacature

Penningmeester: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
c.wiersma@tiscali.nl   072-5117118

Vice-Voorzitter: Pieta van den Heuvel
Klareweid 34 1831 BS Koedijk
Pietah62@hotmail.com   06-47490446

Overige bestuursleden:
Joyce Krauss  p.koomen80@upcmail.nl
072-5122337 Culturele middagen
Nicoline Roukema 06-20686844 
nicolineroukema@gmail.com

Ledenadministratie: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar

Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma  
072-5117118

Coördinatie bezorging ledenblad
Vacant

Mail:seniorenverenigingalkmaar@telfort.
nl 

Website: www.svalkmaar.nl

Bank:  NL28INGB0007443393 
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar.

Contributie €15 (echt)paren €25 per jaar

Activiteiten:
Elke maandagmiddag Klaverjassen.
Van 13.15 tot 16.00 uur
Elke woensdagmiddag Bingo.
Van 13.30 tot 15.45 uur
Buurthuis Oud Overdie
Coornhertkade 106 1813 VZ
Tel 072-5403388

Laatste klaverjas maandag 13 mei.

Laatste bingo woensdag 15 mei.

We beginnen weer  2 September

http://www.svalkmaar.nl/
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:nicolineroukema@gmail.com
mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:Pietah62@hotmail.com
mailto:c.wiersma@tiscali.nl
mailto:Liene029@planet.nl
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Dagtocht Vlindertuin op 
donderdag 25 april.

 

Donderdag 25 april gaan we met Bak naar 
de Vlindertuin in Waarland. We komen 
rond 10 uur aan bij Vlindorado waar de 
groep in tweeen wordt gesplitst. De ene 
groep gaat eerst de rondleiding in de 
vlindertuin volgen, terwijl de andere dan 
de Anthurium en Papayakwekerij gaat 
bezoeken. Na de koffie met gebak wordt 
daarna gewisseld. 

Tussen de vele exotische bloemen en 
planten fladderen de tropische vlinders uit 
Midden Amerika of Zuid Oost Azie in de 
meest bijzondere kleuren en soorten rond 
zoals de sensationele blauwe morpho. Als 
U geluk heeft bent U getuige van een 
bijzondere gebeurtenis: de geboorte van 
een vlinder in de “poppenkast”. Tussen de 

duizenden bloeiende anthuriums krijgt U 
in de anthuriumkwekerij uitleg over de 
soorten die geteeld worden, maar ook hoe 
deze geplant, gesneden,  verpakt en klaar 
voor de veiling gemaakt worden.
Hierna staat de lunch voor U klaar. Deze 
bestaat uit soep, broodjes met ham of 
kaas, jus d’orange of koffie en vers fruit 
toe.
Na de lunch zal een mooie rondrit door de 
Kop van Noord Holland gemaakt worden 
waar hopelijk dan de bollenvelden in 
volle bloei zullen staan.
We komen vermoedelijk rond 17.00 uur 
weer thuis.

Dankzij een bijdrage van de Vereniging 
kunnen we deze dagtocht aanbieden voor 
een prijs van €50. Niet leden betalen 
€55!! Aanmelden voor dinsdag 16 april 
met bijgaande aanmeldstrook. Als U zich 
aangemeld heeft krijgt U geen bevesti-
ging. Als er teveel aanmeldingen zijn valt 
diegene die het laatst betaald heeft het 
eerst af. Betalen kan door storting van 
€50 of €55 op bankrekening 
NL28INGB000 744 3393 ten name van 
Seniorenvereniging Alkmaar.
De opstapplaatsen en tijden zijn:
08.35 Garage Bak
08.50 Palatijn Dillenburgstr 1
09.00 Bushalte AH Hoefplan
09.10 AH bij Station CS
09.20 Bushalte Wijkwaard 
(Muiderwaard)
09.25 Busstation de Mare
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8 Redenen om lid te worden van de Seniorenvereniging Alkmaar

Als lid krijg je voor €5 hulp bij de belastingaangifte.
Kan je korting krijgen bij je ziektekostenverzekering
Kan je tot € 7.50 korting krijgen bij de rijbewijskeuring.
Kan je komen klaverjassen op maandag.
Kan je meedoen met bingo op woensdag.
Kan je 4 keer per jaar gratis naar een gezellige middag met muziek of een leuk onderwerp 
Kan je een paar keer per jaar mee met een dagtocht per bus
Kan je 4 keer per jaar samen met anderen uit eten.

Het kost maar € 15 per jaar, paren €25.
Aanmelden? Ga naar www.svalkmaar.nl/aanmeld.html , bel na 17.00 uur naar
 072-5 117.118 of stuur onderstaand aanmeldingsformulier op

Ik/Wij melden ons aan als lid van de Seniorenvereniging Alkmaar

Naam __________________________________

Adres __________________________________

Postcode __________________________________

Geboortedatum __________________________________

Telefoonnummer __________________________________

E-mailadres __________________________________

Naam 2e persoon __________________________________

Geboortedatum 2e persoon __________________________________

Wij maken de contributie voor 2019 van €15 of € 25 over op bankrekening NL28INGB 
0007 4433 93 ten name van Seniorenvereniging Alkmaar

Opsturen naar Seniorenvereniging Alkmaar Westerweg 47 1815 DC Alkmaar 

http://www.svalkmaar.nl/aanmeld.html
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Op 13 februari trad de rockband Magic Strings voor ons op. Deze groep trad in hun jonge 
jaren al begin jaren 60 in Akersloot op tijdens kermissen en andere festivals. Ze zijn altijd 
samen blijven spelen. Alleen de linker muzikant is in de plaats getreden van een inmiddels 
overleden lid van de oorspronkelijke groep. Het enthousiasme waarmee deze groep 
muziek maakt spatte er af. Joyce had weer een leuke middag georganiseerd. De 
thuisblijvers hebben zeker wat gemist.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVULSTROOK BUSTOCHT OP DONDERDAG 25 April 2019.

NAAM                                ADRES                                       TELEFOON
---------------------------------   -----------------------------------------  ---------------
---------------------------------   -----------------------------------------   --------------

0  Ik/Wij betalen:€50 (niet leden €55)
Per bank op rek NL28 INGB 000 7 4433 93  op naam van Seniorenvereniging Alkmaar

0  Ik/wij stappen op bij
0  Garage Bak
0  Busstation Rekerheem
0  Muiderwaard bushalte Wijkwaard
0  Centr.station bij A Heijn
0  Hoefplan naast AH
0  Palatijn Dillenburgstr 1
   Zet een kruisje!

Opsturen naar Seniorenvereniging Alkmaar Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
(U mag zich ook telefonisch opgeven 072 5117 118  na 17.00 uur)
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