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Het volgende ledenbericht komt in maart 2020

Van de voorzitter
Nu alle kerstversierselen weer zijn opgeruimd en de 
maand januari bijna is afgelopen en de ver-schillende 
activiteiten waaronder Bingo, Klaver-jassen en de 
gezellige middagen weer zijn be-gonnen,gaan wij als 
bestuur er weer fris tegen aan.
Ook onze penningmeester Kees Wiersma is weer 
begonnen met het invullen van de belastingformu-
lieren van onze leden die daar hulp bij nodig hebben.
Dit ondanks dat zijn vrouw Anneke vorig jaar is 
overleden.
Wij als bestuur hebben daar veel bewondering voor 
en wij hopen dat wij hem in deze moeilijke tijd een 
beetje kunnen steunen.
Zoals u in dit ledenbericht kunt lezen gaan wij 7 mei 
naar Luttelgeest naar de orchideeenhoeve, daarna 
gaan wij richting Giethoorn waar wij gaan varen over 
de Weerribben. De bijzonderheden kunt u in het 
ledenbericht lezen.
De najaarsexcursie is goed verlopen het was gezel-lig 
en veel dames hebben hun wintercollectie kunnen 
aanvullen.
In de maand april komt de heer Kees Prinsen ons een 
prachtig verhaal vertellen over de meisjes die vroeger 
gingen werken ( dienen ). Vaak waren het nog 
kinderen,zij gingen dan voor dag en nacht te werk, 
daarover gaat het verhaal wat hij op zijn Brabants 
vertelt. Hij laat ons ook verschillende voorwerpen 
zien, die in zo’n zogenaamde meidenkist zaten. 
Kortom een echte aanrader, Zoals altijd is de koffie 
en entree gratis. Ik hoop op een grote opkomst. 
Namens bestuur Joke van Lienen.

CONTRIBUTIE  2020

Een kwart van onze 500 leden heeft de 
contributie voor 2020 nog niet betaald

Wij verzoeken hen de contributie 
voor 2020 alsnog voor 15 Februari 

over te maken op.

NL28 INGB 0007 4433 93
Ten name van 

SENIORENVERENIGING 
ALKMAAR

De contributie voor 2020 is

€ 15 (echt)paren € 25

Houders van een  Alkmaar Pas 2020 voor 
minima kunnen de contributie ook betalen 

door bijgaand formulier volledig in te 
vullen en op te sturen.

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

Donderdag 13 Februari komt SANDRA 
MOOY met een gezellige interactieve show met 
de liedjes van weleer vol humor, wat sentiment 
en een vleugje romantiek!
Van 14.00 t0t 16.00 uur Coornhertkade 106.

Donderdag 9 April komt CEES PRINSEN met 
een vrolijke show geheten 
DE MEI-DENKIST.
Die zit boordevol spullen uit de tijd van
toen, Cees doorspekt de spullen uit de kist
met anekdotes en wetenswaardigheden.
De meidenkist is een spiegel van het 
verleden,
Het zijn herinneringen  uit het voorbije
leven zoals geloof, hygiëne, knecht en
dienstmeid.
Van 14.00 tot 16.00 uur in Coornhertkade 106

Beide gezellige middagen zijn gratis voor onze 
leden. 1 Kopje koffie krijgt U van de vereniging.

Uit ETEN
Vrijdag 27 Maart bij ROBERTO E CUCINA
Kennemerstraatweg 159  telf.072-5823568
(tegen over het benzine station)
start vanaf 5 uur en de bedoeling is dat
we om  6 uur aan het eten zijn.
Aanmelden uiterlijk woensdag 25 maart bij Joyce 
Krauss tel 072-5123306

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

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

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

http://www.svalkmaar.nl/
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:Pietah62@hotmail.com
mailto:c.wiersma@tiscali.nl
mailto:nicolineroukema@gmail.com
mailto:Liene029@planet.nl
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Bezoek Orchideeënkwekerij en varen 
in de Weerribben. 
Donderdag 7 Mei

Bij deze dagtocht bezoeken wij eerst de 
orchideeënkwekerij in Luttelgeest (Noord 
Oostpolder. Daar kunt U uw ogen 
uitkijken in de tropische tuinen van de 
Orchideeënhoeve. Zo’n 2500 orchideeën 
soorten in uiteenlopende verschijnings-
vormen staan en hangen te pronken in het 
glazen huis. Bij aankomst in de 
orchideeënhoeve om 10.30 uur krijgt U 
koffie met gesorteerd gebak.
Om 12.30 vertrekken we naar Kalenberg 
waar we aan boord gaan van de Vrijstate 
voor een 2,5 uur durende vaartocht. Het 
gaat door de Kalenberger gracht met 
allemaal mooie huisjes naar Wetering. 
Vandaar naar Muggebeet en via het 
Giethoornse Meer naar Jonen. Via de 
Beulakerwijde richting Blauwe Hand en 
uiteindelijk meren we aan in Giethoorn, 
waar we weer in de bus stappen om naar 
huis terug te gaan. We lunchen aan boord 
van de Vrijstate. De lunch bestaat uit 
groentesoep, 3 broodjes en koffie/thee 
toe.
U kan voor €70 met deze uitgebreide 
dagtocht mee. U kan de kosten storten op 
bankrekening NL 28 INGB 0007 4433 93 
ten name van Seniorenvereniging 
Alkmaar.  Na inschrijving krijgt U alleen 
bericht als U wegens te veel deelnemers 
onverhoopt niet mee kan.
Een inschrijfformulier vind U elders in dit 
bericht.
Gezien het uitgebreide programma 
vertrekken wij een uur vroeger dan 
gebruikelijk.
De opstapplaatsen zijn:
07.15 Garage Bak
07.35 Busstation Reekerheem

07.45 Muiderwaard bij Wijkwaard
07.55 Station NS voorzijde
08.05 Hoefplan naast Albert Hein
08.15 De Palatijn Dillenburgstraat 

WAT WE REEDS GEDAAN HEBBEN

10 Oktober 2019 hebben we met de leden
in het CLUBHUIS een gezamenlijke 
maaltijd gehad die voortreffelijk gekookt 
was door de koks van het buurthuis.

10 Oktober 2019 hebben we ook een 
lezing door Lia VRIEND gehad over  de 
loop van het OER-IJ.
Waar na we de gezamenlijke maaltijd 
hebben gehad.

21 November 2019 zijn we met de bus 
naar Boskoop gereden waar we een 
MODESHOW hebben bezocht, wat een 
heel gezellige dag is geweest, wat zeker 
voor herhaling vatbaar is.

22 November 2019 zijn we weer uit eten
gegaan naar TIL38 een klein maar heel 
gezellig restaurant.

De gezellige middagen zijn gratis 
inclusief een kop thee of koffie.

De bezoeken aan het restaurant zijn voor 
eigen rekening. Ik zorg alleen voor de 
boeking en kijk of het een geschikte en 
nette plaats is.

Al met al een goede reden om lid te 
worden van de SENIORENCLUB VAN 
ALKMAAR.
VOOR MAAR 15€ PER JAAR .
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Bedankt.

Van veel leden kregen onze kinderen en 
ik een blijk van medeleven bij het over-
lijden van mijn vrouw Anneke. Door de 
ziekte van Alzheimer had zijn al enige 
jaren geen trek in eten en geen zin in 
drinken. Desondanks mochten wij na ons 
60-jarige huwelijksfeest afgelopen maart 
nog bij elkaar zijn. Maar haar lichaam 
kon niet verder. Jullie blijken van 
medeleven zijn voor ons een grote troost 
geweest. Velen van jullie weten hoe het is 
om alleen verder te moeten. Daar kan ik 
van leren. nze 4 kinderen helpen mij hier 
gelukkig bij. Het is niet anders 1 blijft er 
altijd alleen over.

Kees Wiersma 

De Alkmaar Pas.

Bij dit ledenbericht vind U een formulier 
waarmee U het tegoed op de Alkmaar Pas 
via ons uitbetaald kan krijgen.
 
De rijbewijskeuring.

Voor de rijbewijskeuring die nodig is 
voor de verlenging op 75, 80, 85 en 90 
jarige leeftijd heeft U een gezondheids-
verklaring nodig. Deze kan via de website 
van het cbr (www.mijncbr.nl) ingevuld en 
gedownload worden als U een digid heeft 
en kan internetbankieren. Kosten €37.80
U kan ook via het cbr telefonisch op 088-
2277700 een papieren gezondheids-
verklaring aanvragen. Er komt dan €10.00 
verzendkosten bij. De gezondheidsverkla-
ringen kan U ook kopen bij de publieks-
balies van de gemeentekantoren van 
Bergen en Heiloo. De Gemeenten vragen 
hiervoor een kleine opslag. Gezondheids-
verklaringen vaak verkrijgbaar bij 

rijscholen en de grote keuringsorganisa-
ties. De laatsten vragen dan prijzen van 
€41,00 tot €44,80 Na invulling van de 
gezondheidsverklaring moet U deze 
opsturen naar het CBR waarna U een 
medische verklaring terug krijgt.
U moet zelf een eigen geneeskundige 
verklaring meenemen. 
Wij kennen 2 keuringsinstellingen, bij 
wie u de benodigde gezondheidsverkla-
ring tegen betaling kan krijgen als U daar 
bij het maken van de afspraak om vraagt.
Dat zijn:
Regelzorg tel 088-23 23 300 
www.regelzorg.nl
Kosten keuring in Alkmaar €35. In 
Heiloo en Bergen €40 Leden EVEAN €5 
korting. Lidmaatschap vermelden bij 
aanmelding. Gezondheidsverklaring € 41

Rijbewijskeuringsarts tel 036-7200911
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Kosten keuring €45,-- Leden FASv €35,--
Locatie Zorgcentrum Westerhout. 
Vermeld bij het afspreken dat U lid is van 
de FASv. Gezondheidsverklaring €45 

Goedkope Keuringen tel 085-4883616
www.goedkopekeuringen.nl
Kosten keuring €35,--Leden 
Seniorenvereniging en leden EVEAN 
€30,--Gezondheidsverklaring €45 
Locaties Alkenhorst Hoefplan en 
Bibliotheek Heiloo. Vermeld bij het 
afspreken dat U lid is van de 
Seniorenvereniging Alkmaar of van 
EVEAN

Op aanvraag sturen wij U een verklaring 
dat U lid van de 
Seniorenvereniging/FASv is.
Let op!! Deze informatie zullen we niet in 
elk ledenbericht herhalen.
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Belastingaangifte over 2019

Tussen half januari en 1 mei zal een van onze 7 hulpen u bezoeken voor het verzorgen van 
uw belastingaangifte. Zij vragen daarvoor een onkostenvergoeding van 5 euro (echtparen 10 
euro) Maar natuurlijk mag u als een fooi meer geven. 

Zij hebben daarbij de volgende gegevens nodig.

 De machtigingscode voor de aangifte over 2019 van 5 letters en cijfers.

 Uiteraard de jaaropgaven van AOW, Sociale Dienst en/of Pensioenen. 


 De berichten over uitkeringen of te betalen bijdragen van uw ziektekostenverzekeraar.

 Met name het niet vergoede deel van tandarts en/of  fysiotherapeut.

 Nota’s van medicijnen op doktersadvies die u zelf bij de apotheek moet betalen. Niet 
die welke onder het eigen risico vallen.

 Verder willen wij graag weten of u energieverrijkte en/of eiwitverrijkte voeding moet 
nemen wegens longziekten (COPD) of andere ziekten, of U een dieet heeft en of u 
bepaalde voedingsstoffen wegens voedselovergevoeligheid niet mag eten. Dat in 
verband met aftrek dieetkosten.

 Uw bankafschriften en spaarrekeningen over 2019 netjes op volgorde.

 Eventueel de financiële jaaroverzichten van uw bank over 2018 of 2019.

 Als u een eigen huis heeft: de aanslag gemeentelijke belasting over 2019

 (dus niet de aanslag over 2020).

 Berichten van de belastingdienst over voorlopige aanslagen of teruggaven over 2019

U zal worden bezocht door een van onderstaande hulpen:

Robert Dirkzwager 072-5613115 Jan Dolfsma 072-5400018

Nel Heidelberg  072-5116896 Bart van Groen 06-45158630

Kees Kroon  072-5617101 Ella Mors  072-5619663

Lucie Ong  072-5124154    of Kees Wiersma  072-5117118

Jan Dolfsma moet er in verband met de achteruitgang van zijn ogen helaas mee stoppen. Bart 
van Groen gaat na een korte inwerkperiode bij Jan de klanten van Jan Dolfsma overnemen. 
Kees Wiersma (coördinator)
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JAARVERGADERING van
 SENIOREN VERENIGING ALKMAAR.

Deze wordt gehouden op donderdag 26 maart 2020.
Tijd: 14.00  ( inloop vanaf 13.30 )
Plaats: BUURTHUIS OUD-OVERDIE, Coornhertkade 106 Alkmaar.
 
AGENDA:
 
1 Opening
2 Mededeling
3 Notulen vorige vergadering 2019
4 Ingekomen stukken
5 Jaarverslag secretaris
6 Jaarverslag penningmeester
7 Verslag kascommissie
8 Aanstellen nieuwe kascommissie
9 Bestuursverkiezing
Pieta van den Heuvel treedt al. Voorgesteld wordt om Gre Visser als bestuurslid te 
benoemen.
(Verdere uitbreiding van het bestuur is zeer gewenst. Er kunnen dus nog meer mensen in 
het bestuur Opgeven uiterlijk woensdag 25 maart bij de secretaris Nicoline Roukema.)
10 Rondvraag
11 Sluiting
 PAUZE

 Na de pauze wordt u een spelletje bingo aangeboden
 Ook is er natuurlijk koffie/ thee + versnapering 
 Frisje of een drankje met iets lekkers
 
 Bij binnenkomst liggen voor u klaar, exemplaren van de vorige notulen, het jaarverslag 
van de secretaris en het financiële jaarverslag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVULSTROOK DAGTOCHT  ORCHIDEEEN EN WEERRIBBEN OP DONDERDAG 7 MEI .

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

0  Ik/Wij betalen:€15 
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
  
 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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Formulier afboeken digitaal budget AlkmaarPas 
 
Heeft u een minimum inkomen en heeft u de gratis AlkmaarPas 2020 met het budget van € 85 
(AOW-ers € 165)ontvangen? Dit budget is digitaal gekoppeld aan de AlkmaarPas. Wilt u dit 
budget gebruiken voor de Seniorenvereniging dan kunt u dit formulier invullen. Het ingevulde 
bedrag wordt van uw AlkmaarPas afgeboekt.  
  
AlkmaarPas-nummer................................................................ 
 
Naam pashouder .................................................................... 
 
Adres.................................................................................. 
 
Postcode + Woonplaats............................................................. 
 
Telefoonnummer (niet verplicht)................................................. 
 
E-mailadres (niet verplicht)....................................................... 
 
 
Gewenste in te leveren bedrag bij de Seniorenvereniging € ................ 
(maximaal € 85,-of € 165,- per jaar)of vul in: tegoed 
 
 

□ Hierbij ga ik akkoord met het afboeken van budget zoals hierboven is aangegeven. 
Handtekening pashouder       
 
 
 
 
Datum 
 
 
Lever dit formulier in bij: 
Seniorenvereniging Alkmaar 
Kees Wiersma  
Westerweg 47  
1815 DC Alkmaar  
072-5 117 118 
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