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Het volgende ledenbericht komt in September 

 

 
  Van de bestuurstafel  
 
 
Wij zijn blij dat we eindelijk af zijn van de 
beperkingen die Corona ons heeft opgelegd 
en we weer normaal onze dingen kunnen 
doen.  
 
Dat geldt natuurlijk ook voor onze 
vereniging. Zoals u vast wel hebt gemerkt 
zijn we weer volop bezig met onze 
activiteiten, zoals Bingo, klaverjas en ook 
hebben wij weer een mooie excursie voor u 
uitgekozen. In april kunnen we ook weer 
genieten van een optreden van de Magic 
Strings, zij zijn al eens eerder bij ons 
geweest en dat werd toen zeer 
gewaardeerd. Zij spelen muziek uit de jaren 
zestig toen wij allemaal nog jong waren. 
Dus die muziek is ons niet vreemd.  
 
Ik hoop dat we met heel veel mensen 
komen om van de muziek en de sfeer van 
de jaren zestig te genieten.  
 
zoals altijd is de toegang en de koffie 
gratis.  
 
Wij hopen dat wij u nog vaak mogen 
begroeten in het seizoen tot juni 2022 en 
dat wij elkaar in het nieuwe seizoen in alle 
gezondheid weer kunnen ontmoeten. 
 
Joke van Lienen. 

DONDERDAG 14 APRIL een 

spetterende MUZIEKMIDDAG met 

de MAGIC STRINGS. 

 

Zie verder in dit blad. 

 

DONDERDAG 28 APRIL 

DAGTOCHT 

ORCHIDEEENHOEVE en VAREN 

van KALENBERG naar 

GIETHOORN. 

 

Zie verder in dit blad. 
 

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

DONDERDAG 14 April 14.00 uur 

 

Optreden van de band MAGIC STRINGS. 

In het buurthuis Oud Overdie Coornhertkade 

106  Toegang gratis. 

 

DONDERDAG 28 APRIL 

 

Bus reis Orchideenhoev en Vaartocht van 

Kalenberg naar Giethoorn 

 

SAMEN ETEN 

 

Het blijkt dat bijna een vast clubje mensen 

geregeld Samen uit Eten ging  Het is een paar 

keer voorgekomen dat nieuwe deelnemers te 

horen kregen dat zij niet mee konden omdat er 

anders teveel mensen waren en het uitgekozen 

restaurant dit niet aan kon. 

Volgens Joyce, die dit regelt, kan dit niet 

anders. 

Het bestuur is van mening dat het Samen Eten 

dan voor slechts een beperkt groepje is en 

daarom niet langer als een activiteit voor alle 

leden kan worden aangeboden. 

 

Er zullen daarom in dit ledenblad geen 

mededelingen meer verschijnen over het 

Samen Eten. 

  

ZOMERSTOP 

 

De zomerstop duurt van 6 juni (2e Pinksterdag) 

tot maandag 6 september. 

Dus 30 mei de laatste KLAVERJAS en 1 juni 

de laatste BINGOagtocht 

Voorzitter: Joke van Lienen 
Tuinderspad 145 1813CX Alkmaar 
Liene029@planet.nl   072-5125646 
 
Secretaris: Nicoline Roukema 06-20686844 
Waalstraat 335 1823 ER Alkmaar 
nicolineroukema@gmail.com 
 
Penningmeester: Kees Wiersma 
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar 
c.wiersma@tiscali.nl   072-5117118 
 
Overige bestuursleden: 
Joyce Krauss  p.koomen80@upcmail.nl 
072-5122337 Culturele middagen 
 

Gre Visser-Verdonk K van t Veerstraat 48 

1814 TS 072-5113437 

grevisser24@gmail.com 
 
Ledenadministratie: Kees Wiersma 
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar 
 
Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma  
072-5117118 
 
Coördinatie Bingo 

Gre Visser 
 
Mail:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl  
 
Website: www.svalkmaar.nl  
 
Bank:  NL28INGB0007443393  
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar. 
 
Contributie €10 per jaar 
 
Activiteiten: 
Elke maandagmiddag Klaverjassen. 
Van 13.30 tot 16.00 uur 
Elke woensdagmiddag Bingo. 
Van 13.30 tot 15.45 uur 
Buurthuis Oud Overdie 
Coornhertkade 106 1813 VZ 
Tel 072-5403388 
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Verslag Jaarvergadering 
Seniorenvereniging Alkmaar: 
 
We mochten weer!!!! Er was weer een 
jaarvergadering, storm of niet, 
wandelschoenen aan. 
Door het mooie Oosterhoutpark naar 
Overdie gegaan. 
Kwam binnen bij de leukste, beste en 
gezelligste Senioren vereniging van 
Alkmaar. 
Penningmeester Kees Wiersma gaf 
verslag van het afgelopen jaar, ook over 
de  financiën. 
De kascommissie was zeer tevreden! 
Pieta van de Heuvel werd gehuldigd met 
bloemen ,zij treedt af. Grè Visser neemt 
haar plaats in ,succes Grè!! 
 
Na nog wat vragen was de vergadering 
klaar. 
Tijd voor de bingo en een biertje voor 
mij!! Lekker doorgewaaid thuis gekomen. 
 
   Johanna Kunne: 
 
DAGTOCHT ORCHIDEENHOEVE en 
VAARTOCHT KALENBERG-
GIETHOORN 
 
DONDERDAG 28 April hebben we deze 
dagtocht. 
U kan Uw ogen uit kijken in de tropische 
tuinen van de Orchideenhoeve .Zo’n 2500 
orchideesoorten in uiteenlopende 
verschijningsvormen staan en hangen er 
te pronken in het glazenhuis in 
Luttelgeest. Bij de aankomst in de 
Orchideenhoeve krijgen we een kopje 
koffie met gebak. Aansluitend kunt U op 
eigen gelegenheid de tuinen bezoeken. 
We krijgen hier ook een koffietafel met 
soep. 
Om 13.15 uur gaan we naar het dorpje 
Kalenberg waar we om 14.00 uur aan 
boord gaan van een boot. We varen door 

de Kalenbergergracht met vele leuke 
huisjes naar Wetering. Vandaar via 
Muggebeet en Jonen over de 
Beulakerwijde en Blauwe hand naar 
eindbestemming Giethoorn. Ondertusssen 
krijgen we aan boord 2 kopjes koffie en 
een Blokzijler koek. Vanaf Giethoorn 
rijden we weer naar huis, waar we om 
18.30 uur weer hopen aan te komen. 
 
U kan in de bus opstappen om: 
08.00 Garage Bak  
08.15 Busstation Rekerheem 
08.25 Muiderwaard bushalte Wijkwaard 
08.35 Voorzijde Station CS 
08.45 Terborchlaan naast Albert Hein 
08.55 Palatijn Dillenburgstraat 
 
Door een subsidie van de Senioren-
vereniging kost deze dagtocht 65 euro. 
 
Opgeven kan met het formulier aan het 
eind van dit ledenbericht. 
Opgeven en betaling kan uiterlijk tot 
donderdag 21 april. 
Betaling op bankrekening  
NL28 INGB 0007 4433 93 ten name van 
Seniorenverenigingalkmaar. 
 
U krijgt alleen bericht als U niet mee kan 
omdat de bus al vol zit. 
 

DE VORIGE MUZIEKMIDDAG 
 
Goed dat ik naar een muziekmiddag 
mocht gaan  Henk Vasbinder speelde en 
zong voor ons. 
Er waren ongeveer 15 mensen. Door het 
leuke kleine jongetje dat danste met oma 
kwam het spektakel goed op gang. 
Dank aan de mensen van het bestuur, in 
dit geval Joyce, die ons op deze middag 
hebben laten genieten. 
                Johanna Kunne 

 



Uit het ledenbericht van april 2019. 

 
 

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 28 April 2022. 
NAAM                                ADRES                                       TELEFOON 
---------------------------------   -----------------------------------------  --------------- 
---------------------------------   -----------------------------------------   -------------- 

 
0  Ik/Wij betalen:€65) 
Per bank op rek NL28 INGB 0007 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) 


