
 

 

 

Tekst einde 

WIJ  OUDEREN 
nieuws van de 

Seniorenvereniging Alkmaar 
Lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv 

Deze is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden 

 

Jaargang 9 nr 1 

 

Uitgave Februari 2022 
 

Het volgende ledenbericht komt in maart 2022 

 

            
Ik wil alle leden van de "Senioren Vereniging 
Alkmaar" een heel goed maar vooral een gezond 
2022 toewensen.  
 
Wij als bestuur hopen dat alle activiteiten in 2022 
gewoon door kunnen gaan en dat wij niet meer 
worden gedwongen om te stoppen vanwege weer 
een lockdown.  
 
Klaverjas en Bingo zijn weer begonnen en ook 
Joyce is weer bezig geweest om een leuk 
programma voor donderdagmiddag 24 februari 
verzorgen. Wij hopen dat wij heel veel leden 
kunnen verwelkomen, omdat dat een mooie 
gelegenheid is om elkaar weer eens te spreken. De 
entree is altijd gratis net als de koffie.  
 
Wij nemen dit jaar afscheid van ons bestuurslid 
Pieta van de Heuvel en daarom zijn wij dringend 
op zoek naar een nieuw bestuurslid, mocht u 
interesse hebben neem dan alstublieft contact met 
ons op.  
 
Ik ben ook bezig om weer een voorjaarsexcursie 
voor u te organiseren, dat wordt naar alle 
waarschijnlijkheid eind april of begin mei. Ik ben 
nog bezig met de firma Bak om de goede datum te 
zoeken.  
 
Ik hoop dat wij heel veel leden op de komende 
ledenvergadering van donderdag 17 februari 
kunnen verwelkomen. Ook dan is de koffie gratis 
en na afloop organiseren Gre en Pieta een gezellige 
Bingo.  
 
 
           Namens het bestuur Joke van Lienen 

CONTRIBUTIE  2022 

 
De contributie voor 2022 is 

 

€ 10 (echt)paren € 20 

 

U wordt verzocht om de 

contributie over te maken op 

 

NL28 INGB 0007 4433 93 

 

Ten name van 

SENIORENVERENIGING 

ALKMAAR 

 

Er zijn 150 leden die nog geen 

contributie hebben betaald. Wij 

vragen hen dit alsnog te doen. 
 

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

 

JAARVERGADERING 

Donderdag 17 februari kunnen we eindelijk 

weer de jaarlijkse leden vergadering houden. 

Zie verderop in dit bericht. 

 

MUZIEK MIDDAG 

Donderdag 24 februari treedt de bekende 

muzikant Henk Vasbinder van 2 tot 4 uur voor 

ons op met zijn  keyboard. keyboard. Hij 

speelt alle soorten muziek en zingt erbij.. Zie 

verderop in dit bericht. 
 

SAMEN ETEN 

Vrijdag 25 maart  2022 gaan we om vijf uur 

weer samen eten. 

Deze keer in “PORTOFINO’ op de Mient 5. 

U kan zich opgeven tot/met zondag 20 maart 

bij Joyce Krauss tel 072-5122337 of mail naar 

p.koomen80@upcmail.nl 

 

LET OP: U moet uiteraard Uw QR code 

kunnen tonen. 

 

Gezellig klaverjassen. 
 

Als U bij ons komt klaverjassen hoeft U geen 

vaste speelmaat mee te nemen. Wij klaver-

jassen op een middag zo, dat iedereen een keer 

met een van de drie andere spelers speelt. U 

hoeft geen doorgewinterde klaverjasser te zijn. 

De anderen leren het U wel en zijn niet boos 

als U als beginneling wel eens iets doms doet.  

Het gaat immers om de gezelligheid. Heeft U 

behoefte om er eens uit te zijn? Kom eens 

langs. Ik ben ook gaan klaverjassen toen ik 

alleen kwam te staan en het bevalt mij best. 

We klaverjassen op maandagmiddag van 13.30 

tot 16.00 uur in buurthuis Oud Overdie 

Coornhertkade 106 

Kosten 4 euro inclusief het eerste kopje koffie 

of thee. U gaat altijd met een prijsje naar huis. 

Kees Wiersma.  

 

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 Bingo 

Gre Visser-Verdonk K van t Veerstraat 48 

1814 TS 072-5113437 

grevisser24@gmail.com 

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

 

mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:Liene029@planet.nl
mailto:nicolineroukema@gmail.com
mailto:c.wiersma@tiscali.nl
mailto:Pietah62@hotmail.com
mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:grevisser24@gmail.com
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
http://www.svalkmaar.nl/
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Optreden Henk Vasbinder 
 

 

Wie is Henk Vasbinder? 

Henk is begonnen op 11-jarige leeftijd 
met orgelspelen en op zijn 15e ver-zorgde 
hij zijn eerste bruiloft tezamen met een 
drummer. Op 17-jarige leef-tijd werd hij 
gevraagd om in de top 40-band Robert 
Stanley & the Vips te komen spelen. Hier 
deed hij veel er-varing op en het was 
natuurlijk hele-maal te gek om als 17-
jarig jochie door heel Nederland te toeren 
en in allerlei dancings en zalen te spelen. 
Het muziekvirus had hem goed te pakken 
en na de HAVO te hebben afgerond ging 
hij Hammond Orgel studeren aan de 
Muziek Pedagogische Academie in 
Alkmaar bij Peter Rijs. Na ook deze 
studie te hebben afgerond is hij gaan 
werken op diverse muziek-scholen en 
werkt  nu al weer heel wat jaartjes met 
veel plezier bij Muziek-school Opmeer en 
COOL centrum voor kunst en cultuur in 
Heerhugo-waard. Na "The Vips"ging hij 
verder als organist in diverse duo"s en 
heeft dat ruim 25 jaar gedaan. Het "duo 
Monza" was het laatste duo waar hij 
samen met Bob van Gennip in speel-de. 
Bob gaf helaas aan dat hij na 30 jaar 
muziek maken er mee wilde stop-pen en 
toen is Henk alleen verder gegaan als 
"one man band". De tech-niek in de 
keyboards is ondertussen van zo'n 
kwaliteit geworden dat je in je eentje een 
heel orkest tevoorschijn kan toveren. De 
restaurants, feestzalen en de mensen die 
iets te vieren hadden bleven hem ook 

bellen nadat hij "solo" was gegaan  en 
doet dit nu ruim 14 jaar. 
 

BINGO 
Wie kent het niet! 

 
De Seniorenvereniging organiseert iedere 
woensdagmiddag een heel gezellige 
bingo. 
Er wordt niet alleen bingo gedaan, maar 
ook is er als afsluiting van de middag een 
verloting met leuke prijsjes. 
De middag begint om 13.30 uur en duurt 
tot ongeveer 15.30 uur. 
In die 2 uur worden 5 rondjes bingo 
gespeeld en worden de prijzen verloot. 
We beginnen met 2 rondjes bingo, dan is 
er koffiepauze, waarin u een gratis kopje 
koffie of thee krijgt met iets lekkers 
erbij!! 
Na weer 2 rondjes is er `borrelpauze`, 
daarin kunt u een drankje drinken, wat 
niet gratis is, maar u krijgt er wel een 
lekker hapje bij!! 
Het buurthuis heeft gelukkig zeer 
schappelijke prijzen. 
Na de borrelpauze is er nog 1 rondje 
bingo en aansluitend de verloting. 
Tijdens de pauze wordt er gezellig veel 
gekletst. 
 
Voor 1 plankje betaalt u 2,50 euro. 
Hiervoor speelt u alle 5 de rondes. 
Eén lootje kost 0,50 cent. 
Hiervoor kunt u een heel gezellige 
middag hebben en maakt u kennis met 
andere mensen. 
 
Het gebeurt allemaal in Buurthuis Oud 
Overdie, Coornhertkade 106, 1813 VZ 
Alkmaar. 
Het buurthuis is heel goed toegankelijk 
voor minder validen.  
 
We hopen u te zien!!! 

Pieta Chris en Gré. 

http://www.henkvasbinder.nl/henk29.jpg
http://www.henkvasbinder.nl/henk29.jpg
http://www.henkvasbinder.nl/henk29.jpg
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Steun voor hoge stookkosten 
 

De komende maanden zal de Gemeente 

bekend maken dat huishoudens van 

mensen met lage inkomens € 200 steun 

voor de hoge stookkosten bij Haltewerk 

kunnen aanvragen. 

 

Wat zijn lage inkomens? 

 

U heeft een laag inkomen als dat minder 

is dan € 1.244  netto per maand. Voor 

AOW-ers is dat €1.429. (AOW+€185) 

Voor echtparen gaat het om een 

gezamenlijk netto inkomen van  €1.777 

Voor AOW-ers is dat €1.965 netto per 

maand. (AOW+€262). (Als het pensioen 

inclusief vakantiegeld is kan U dat eerst 

met 7.4% verminderen voor de 

inkomensvergelijking.) Denk er om: 

Uitbetaling van de heffingskorting aan de 

partner zonder inkomen is ook inkomen  

Alleenstaanden mogen geen banksaldi 

hebben van meer dan €6.510, echtparen 

€13.020 (De maandelijkse inkomsten 

tellen niet mee.) 

Let er op dat AOW-ers bij het opgeven 

van het maandelijkse inkomen op het 

aanvraagformulier zelf per persoon 24,93 

euro van hun AOW en 21,20 euro (paren 

42,40) van hun pensioen moeten 

aftrekken.  

 

DE ALKMAAR PAS met een tegoed. 

 

De Gemeente Alkmaar heeft voor mensen 

met een laag inkomen een gratis Alkmaar 

Pas met een tegoed van €88 (AOW-ers 

€172). Deze kan U aanvragen bij 

Haltewerk telefoon 14072. Verder kan U 

de aanvraagformulieren vinden op  

https://www.haltewerk.nl/alkmaarpas en 

https://www.haltewerk.nl/16-czm.  

U kan ook tussen 9 en 16 uur een 

afspraak maken via 14072 voor hulp bij 

het formulierenpunt op het Stadskantoor. 

Daar wordt U bij het invullen van het 

aanvraagformulier geholpen. Neem dan 

wel Uw identiteits-bewijs, specificaties 

van Uw AOW en pensioenen en de 

bankafschriften van de laatste 3 maanden 

mee. 

 

Uitbetaling Alkmaar Pas. 

 

Bij dit ledenbericht vindt U een formulier 

waarmee U uitbetaling van het tegoed op 

de Alkmaar Pas via ons kan regelen. 

 

De kwijtschelding van gemeentelijke- 

en waterschapslasten. 

Veel mensen die gezien hun lage inkomen 

in aanmerking komen voor kwijtschelding 

krijgen dit toch niet omdat zij teveel geld 

op bank- en spaarrekening hebben staan. 

Omdat er naar de saldi in december,  

januari, februari en maart gekeken wordt 

geven wij nu al informatie, zodat U tijdig 

maatregelen kan nemen. 

U neemt de kale huur plus subsidiabele 

service kosten (de rekenhuur volgens de 

huurtoeslag) plus de premies van de 

ziektekostenverzekering plus een van de 

bedragen hierna. Als u daar boven komt 

heeft U “vermogen” en kan U van 

daarvan 80% betalen. De bedragen zijn: 

837,03 voor alleenstaanden, 1.261,30 

voor (echt)paren, 1.044,55 voor 

alleenstaande AOW-ers en 1.476,01 voor 

(echt)paren met AOW. 

Deze bedragen gelden voor de periode 1-

1-2022 tot 1-7-2022 bij het Waterschap 

en bij de Gemeente en zijn gelijk aan de 

bijstands-norm inclusief vakantiegeld cq 

netto AOW inclusief vakantiegeld 

https://www.haltewerk.nl/alkmaarpas
https://www.haltewerk.nl/16-czm
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vermeerderd met een deel van de 

kostentoeslag ouderen en verminderd 

met de normpremie ziektekosten en de 

minimum normhuur. (Het vakantiegeld 

van de AOW is 66,66 netto, paren samen 

95,24)) (zie:Normbedragen 

kwijtschelding belastingen per 1 januari 

2022) en: artikel 12 lid 2d van de 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet   

Als U van de op deze manier verkregen 

bedragen de huur- en de zorgtoeslag 

aftrekt krijgt U de inkomensgrens. Als 

Uw maandelijkse inkomen inclusief een 

twaalfde deel van het vakantiegeld meer 

is krijgt U ook geen of slechts 

gedeeltelijke kwijtschelding.  

N.B.De waarde van een auto jonger dan 9 

jaar telt mee bij het vermogen. Behalve 

als deze nodig is in verband met een 

handicap. Mensen geboren voor 1935 

hebben een extra vermogensvrijstelling 

van 2269 euro. 

 

P.S. Blijkens informatie van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

(https://vng.nl/nieuws/kwijtscheldingsnor

m-aowers-en-arbeidsongeschikten-

omhoog) mogen Gemeenten en 

Waterschappen met ingang van 2022 de 

vermogensgrens voor kwijtschelding voor 

AOW-ers en volledig arbeidsongeschik-

ten met €2.000 verhogen. Wij hebben in 

het kader van de belangenbehartiging de 

Gemeenteraad van Alkmaar en het 

Bestuur van het Hoogheemraadschap 

verzocht dit ook te gaan doen. Afwachten 

of het ook gaat gebeuren. 

 

Vermogensgrenzen 

 

Voor de huursubsidie gold tot en met het 

belastingjaar 2020 dat hier geen recht op 

bestond als het vermogen hoger is dan de 

vrijstelling voor de belastingheffing over 

het vermogen van 30.846 euro per 

persoon. Dat verandert met ingang van 

het belastingjaar 2021. Daarom geven wij 

een overzicht van de verschillende 

vermogensgrenzen. 

Deze zijn:  

                             1 pers    paren 

Belastingheffing: 50.000   100.000  

Huurtoeslag         31.747     63.494 

Zorgtoeslag       120.019    151.766 

Bijstand                 6.510     13.020 

Kwijtschelding zie bijgaand artikel. 

 

https://vng.nl/nieuws/normbedragen-kwijtschelding-belastingen-per-1-januari-2022
https://vng.nl/nieuws/normbedragen-kwijtschelding-belastingen-per-1-januari-2022
https://vng.nl/nieuws/normbedragen-kwijtschelding-belastingen-per-1-januari-2022
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004766/2016-05-01#HoofdstukII_Afdeling2_Artikel12
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004766/2016-05-01#HoofdstukII_Afdeling2_Artikel12
https://vng.nl/nieuws/kwijtscheldingsnorm-aowers-en-arbeidsongeschikten-omhoog
https://vng.nl/nieuws/kwijtscheldingsnorm-aowers-en-arbeidsongeschikten-omhoog
https://vng.nl/nieuws/kwijtscheldingsnorm-aowers-en-arbeidsongeschikten-omhoog


Belastingaangifte over 2021 
 
Tussen half januari en 1 mei zal een van onze 6 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 2021 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. 

 
De kosten van alarmering en of de pedicure.       
              

➢ 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 2021 netjes op volgorde. 

 
➢ Eventueel de financiële jaaroverzichten van uw bank over 2020 of 2021. 

 
➢ Als u een eigen huis heeft: de aanslag gemeentelijke belasting over 2021 

 
➢ (dus niet de aanslag over 2022). 

 
➢ Berichten van de belastingdienst over voorlopige aanslagen of teruggaven over 2021 

 
  U zal worden bezocht door een van onderstaande hulpen: 
 
Robert Dirkzwager  072-5613115 Nel Heidelberg            072-5116896  
 
Kees Kroon   072-5617101 Ella Mors    06-53815516 
 
Lucie Ong   072-5124154    of Kees Wiersma   072-5117118 
 
Kees Wiersma (coördinator) 
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JAARVERGADERING van 
 SENIOREN VERENIGING ALKMAAR. 

Deze wordt gehouden op donderdag 17 februari 2022. 
Tijd: 14.00  ( inloop vanaf 13.30 ) 

Plaats: BUURTHUIS OUD-OVERDIE, Coornhertkade 106 Alkmaar. 
  
AGENDA: 
  
1 Opening 

2 Mededeling 

3 Ingekomen stukken 

4 Jaarverslag secretaris 

5 Jaarverslag penningmeester 

6 Verslag kascommissie 

7 Aanstellen nieuwe kascommissie 

8 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.) 

9 Rondvraag 

10 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, het jaarverslag van de secretaris en het financiële 

jaarverslag. 
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Formulier afboeken digitaal budget AlkmaarPas  

  

Heeft u een minimum inkomen en heeft u de gratis AlkmaarPas met een tegoed? Dit tegoed is 

digitaal gekoppeld aan de AlkmaarPas. Wilt u dit tegoed gebruiken voor de 

Seniorenvereniging dan kunt u dit formulier invullen. Het ingevulde bedrag wordt van uw 

AlkmaarPas afgeboekt.   

  

  

AlkmaarPas-nummer (laatste 8 cijfers) .........................................  

  

Naam pashouder ....................................................................  

  

Adres..................................................................................  

  

Postcode + Woonplaats.............................................................  

  

Telefoonnummer (niet verplicht).................................................  

  

E-mailadres (niet verplicht).......................................................  

  

  

Gewenste in te leveren bedrag bij de Seniorenvereniging € ................  

(maximaal € 88, of € 172 of vul in tegoed)  

□ Hierbij ga ik akkoord met het afboeken van tegoed 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  

 


