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Het volgende ledenbericht eind augustus 2018

Van de voorzitter.

Met de lente in aantocht en het Paasfeest net 
achter ons, nog even een klein berichtje van 
mij.

De excursie van 20 april staat ook alweer 
bijna te gebeuren, op het moment dat je de 
plannen gaat uitwerken denk je dat duurt nog 
wel even voor het zover is maar dan opeens is
het zover,dan kom je tot  de conclusie dat de 
tijd naarmate je ouder wordt steeds sneller 
gaat.
Er zijn op dit moment 57 mensen die zich 
hebben opgegeven, 3 hiervan komen op de 
reservelijst te staan.
Verderop in dit blad staan nog als geheu-
gensteun de plaatsen waar u op kunt stappen 
en de vertrektijden.
Ik verheug mij zeer op deze excursie,vooral 
omdat ik nu op een leuke manier door de 
duinen ga rijden,in de plaats waar ik vroe-ger 
heb gewoond en uiteraard ook heel veel tijd in
die prachtige duinen heb doorgebracht.

Op 12 april is er nog een gezellige middag 
met muziek van`El Mundo` deze middag 
begint om 13.30 uur en is om 15.30 uur 
afgelopen de toegang is gratis en de koffie 
of thee in de pauze ook.
Ik hoop op een grote opkomst dat is fijn 
voor de mensen die optreden maar ook voor 
de mensen die het organiseren,het is gelijk 
een mogelijkheid om elkaar te leren kennen 
en eens gezellig met elkaar van gedachten te
wisselen ( kletsen ) .

Er wordt momenteel heel veel over 
eenzaamheid gesproken, wij als 
~Seniorenvereniging Alkmaar`willen graag 
ons steentje bijdragen om voor onze 
`senioren`iets te betekenen.
Mochten er mensen zijn die hier bepaalde 
ideeën over hebben dan horen wij dat graag, 
pasklare oplossingen hebben wij natuurlijk 
ook niet maar een luisterend oor bieden wij 
u graag aan.

Voor nu wens ik iedereen een goede zomer 
toe en ik zie u graag weer in goede 
gezondheid terug in het nieuwe seizoen.

Joke van Lienen

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

Donderdag 12 april 

 komt Raymundo Valverde met zijn gitaar voor 
ons zingen en speelt dan de Top-Hits van af de 
jaren 50
Let op de tijd van de voorstelling is nu
     van 13.30 tot 15.30 Zaal open 13.00 uur)
dit ivm de danslessen die met de kinderen om 
16.00 uur beginnen en het onmogelijk is ons
zelf verstaanbaar te maken.
Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en krijgt U
van ons een kopje koffie of the

Samen uit eten

18 mei 2018 gaan we naar Cafe-restaurant 
"De Buren"- Mient 37 ,1811 NB 072-5120308
Graag om 17.30 aanwezig zijn.
(Cafe De Buren is bij de Visbanken)
Opgeven bij Joyce 072-5122337 voor Woensdag
16 Mei.

Zomerstop
Klaverjas en bingo zijn voor het laatst op 14 en 
16 mei, de week voor Pinksteren. De vrijwilligers
kunnen dan van hun welverdiende rust genieten. 
We beginnen weer op maandag 3 september.

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
Desiree Zijlstra Nolensstraat 16 1814 RJ
06-41101111

Email 
seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl 

Website: www.svalkmaar.nl

Bank:  NL28INGB0007443393 
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar.

Activiteiten:
Elke maandagmiddag Klaverjassen.
Van 13.15 tot 16.00 uur
Elke woensdagmiddag Bingo.
Van 13.30 tot 15.45 uur
Buurthuis Oud Overdie
Kortenaerkade 23 1813 SV
Tel 072-5403388
Buslijnen 2 en 4

http://www.svalkmaar.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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Meer over de Zanger van donderdag 12
april.
Raymundo is in Venezuela geboren en 
begon op zijn 10e jaar gitaar te spelen.
Vrij snel leerde hij ook samen met 
anderen te zingen en vanaf zijn 17e zong 
hij al veel de eerste stem, afwisselend met
zijn broers die ook muziek maakten.
Op zijn 18e ging hij met zijn ouders naar 
Europa om uiteindelijk in Nederland 
terecht te komen waar hij naast zijn studie
Engels regelmatig optrad.
Na zijn studie afgerond te hebben en een 
aantal jaren als leraar voor de klas te 
hebben gestaan (in combinatie met 
optredens), heeft hij er uiteindelijk voor 
gekozen om van zijn hobby zijn beroep te
maken.

Behalve in Nederland zong hij regelmatig
in andere landen, zoals IJsland, 
Zwitserland, Spanje, België en het 
Caribische gebied en wel op Curaçao en 
natuurlijk niet te vergeten, in zijn 
geboorteland Venezuela.
Dit deed hij zowel alleen als in 
groepsverband.

De laatste jaren echter treedt hij bijna 
alleen nog maar in Nederland op, daar 
hier de markt voor hem groot genoeg is 
en hij hier een grote klantenkring heeft 
opgebouwd.

Hij is zanger/gitarist van exclusieve 
muziek uit Zuid Amerika, Spanje & 
Mexico. De muziekkeuze is herkenbaar, 
verrassend & akoestisch. Afhankelijk van 
de sfeer musiceert hij op de voorgrond of 
op de achtergrond.

© 2006 Raymundo Valverde - Mobiel  
06-54633600  E-mail Raymundo

Een bericht van Gre Ettema

Leden van de Senioren Vereniging 
Alkmaar,
 
Helaas moet ik u mededelen, dat ik met 
ingang van 1 april mijn functie neer legt 
als secretaris.
Ik heb ingezien, dat ik toch niet geschikt 
ben voor secretariaat.
Beter inzien dan door tobbe.
Wel doe ik nog vrijwilligers werk.
Dank voor het vertrouwen die u mij 
gegeven hebt.
Gre Ettema

De bustocht van 20 april naar de 
Schoorlse duinen. 

Voor de goede orde vermelden we hier de
opstapplaatsen en tijden:

Muiderwaard bij wijkwaard 09.35
Station NS 09.40
Hoefplan AH 09.45
Palatijn Dillenburgstraat 09.55

Onze Belastinghulp

De 7 belastinginvulhulpen hebben met 
zijn allen weer 325 leden geholpen met de
belastingaangifte. Allemaal bedankt.

Stand van het aantal leden.

Helaas hebben we 10 leden uit moeten 
schrijven omdat zij na herhaalde 
herinneringen nog steeds geen contributie
hebben betaald. Daarmee is het aantal 
leden gedaald naar 485.
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Wat deden we?

Samen eten,
26 januari zijn we bij IRODION op het 
Waagplein geweest. Het eten was goed en
voor de meesten te veel .Daar waren de 
Doggy-Bags goed voor.

23 maart 2018 gingen we naar GrandCafe
"Klundert" bij de Vest

De voorstellingen op donderdagmiddag

8 Februari hebben we een lezing gehad 
van Hans van der Klein, die ons vertelde 
over  de molens in Noord-Holland en dan 
het  ontstaan van HOLLAND.

Helaas waren er voor die lezing slechts
9 bezoekers wat erg jammer is omdat het 
dan naar verhouding erg veel kost ,terwijl 
er door zo weinig mensen gebruik van 
wordt gemaakt.

Het blijkt wel dat muziek voorstellingen 
meer mensen trekt en ik zal dan ook 
proberen een gevarieerd programma 
samen te stellen.
Joyce Krauss

De plannen voor na de zomer.

11 Oktober 2018 komt ELCO voor ons 
zingen en spelen.

13 December 2018 komen Gre, Ton en 
Tiny Koedooder met MELANGOLIE bij 
ons zingen en spelen.

Hoop deze keer op meer bezoek....

Joyce
 

ALZHEIMER

Voor allen die hier mee te maken hebben.

Op een dag merk je het
Er is een vreemde in huis
Een ongenode gast
Zonder zich voor te stellen
Zonder zich bekend te maken

Het leven wordt anders
Gedrag verandert
Argwaan en achterdocht
Verwarring neemt toe
Wie is toch die indringer
Die langzaam maar zeker
Het leven zonder mededogen 
meedogenloos ontwricht
Liefde maakt plaats voor vertwijfeling
Verdriet verdringt de vreugde
De angst slaat toe
De dagen worden korter
De nachten niet lang genoeg
Ik zie een moeder verdwijnen
Haar wijsheid en haar kracht
Haar inzicht en haar vreugde
Verloren voor altijd Ik blijf van haar 
houden
Ik blijf haar troosten
Ik blijf voor haar zorgen
Tot de laatste dag
Ik verlaat haar niet
Zij verlaat mij
Dag lieve Mam…

Therese van der Toolen
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