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Beste leden,

OPROEP

We gaan de zomer weer tegemoet. Al lijkt het
weer nog niet echt mee te willen werken.
Alles is gelukkig wel weer groen aan het worden.
Er is een druk bezochte ledenvergadering geweest,
waar het besluit is genomen om per september
onze activiteiten in het Buurthuis Oud-Overdie
voort te zetten.
Het bestuur en diverse leden van de verschillende
activiteitencommissies hebben vele lokaties bezocht en uiteindelijk bleven er twee lokaties over.
Daarbij is gekeken naar de hoogte van de zaalhuur,
de prijs van de drankjes, de bereikbaarheid etc.
Door de aanwezige leden werd in grote
meerderheid voor Oud-Overdie gekozen.
Ook de culturele activiteiten zullen daar gaan
plaats vinden.
Het is een gezellig buurthuis en heel goed bereikbaar. De bussen 2 en 4 stoppen er bijna voor de
deur. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.
Leden die nu nog niet meedoen aan een activiteit,
denk er eens over om klaverjas, of bingo te gaan
spelen. U bent van harte welkom vanaf september.
Ik wens een ieder een hele fijne vakantie en hoop u
en wellicht nieuwe mensen, na de zomerstop weer
te zien.

Beste leden,

Pieta v.d. Heuvel
voorzitter

OPROEP

In dit blad vindt u een bericht van Zina de
Ruijter en de andere dames die de bingo
organiseren.
Na een groot aantal jaren gaan zij er nu mee
stoppen.
In het vorige bericht was er ook al een oproep
gedaan voor vervanging.
Helaas is daar tot nu toe geen reactie op
gekomen.
Alleen enkele dames die wel willen invallen
indien nodig.
Dus dames en heren, wilt u in september weer
bingo kunnen spelen, meldt u dan aan.
Het is voor het doen van de boodschappen.
U hoeft er niet zelf mee te sjouwen als u dat niet
kunt.
Het zou toch jammer zijn als er geen bingo meer
is, net nu we een nieuwe plek hebben gevonden
in Buurthuis Oud-Overdie.
Meldt u aan op telnr. 06-47490446.
Pieta v.d. Heuvel (voorzitter)
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Bingo en Klaverjassen
Inmiddels zijn we aan de zomerstop begonnen.
We starten weer met deze activiteiten op
maandag 7 september in ons nieuwe
onderkomen in het buurthuis Oud Overdie aan
de Kortenaerkade 23.
De culturele activiteiten
Joke van Lienen 072-5125646 en
Joyce Krauss 072-5122337
coördineren de culturele activiteiten’
Zij proberen een zo gevarieerd mogelijk
programma te maken zodat ieder wat wils van
zijn gading vindt.
Ze proberen muziek en lezingen over elk
onderwerp te brengen.
Heeft U nog wensen laat het hen dan weten.
Als de prijs goed is dan boeken ze het.
Het is de bedoeling om 2 voorstellingen in het
voorjaar en 2 voorstellingen in het najaar te
verwezenlijken.
Samen uit eten 22 mei
22 mei gaan wij om 18.00 uur naar Grandcafe
de Kleine Waarheid Lombardsteeg 7 (Hoek
Ramen).
Willen jullie de ov taxi om 20.45 uur terug
bestellen en mij voor 20 mei laten weten of
jullie mee gaan ,Telf.0651037653

Groetjes Tiny Root
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Voorzitter: Pieta van den Heuvel
Klareweid 34 1831 BS Koedijk
Pietah62@hotmail.com 06-47490446
Secretaris: Joke van Lienen
Schermerweg 54 1821 BJ Alkmaar
Liene029@planet.nl 072-5125646
Penningmeester: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
c.wiersma@tiscali.nl 072-5117118
Overige bestuursleden:
Zina de Ruijter j.ruijter55@chello.nl
072-5128150 Dagtochten
Joyce Krauss p.koomen80@upcmail.nl
072-5122337 Culturele middagen
Ledenadministratie: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
Coördinatie belastinghulp: Kees
Wiersma 072-5117118
Coordinatie bezorging ledenblad
Tijdelijk Kees Wiersma 072-5117118
Email :
seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
Website: www.svalkmaar.nl
Bank: NL28INGB0007443393
Ten name van Seniorenvereniging.
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 1823 SV
Buslijnen 2 en 4
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Overpeinzingen betreffende het spelen
en organiseren van een bingomiddag.
Elke woensdagmiddag is er van
13.30 - 15.30 uur bingo. Als toenmalig
lid van de ANBO, afd. Alkmaar, was ik
reeds actief bij de afdeling. De activiteiten werden gehouden in het gebouw
aan het Fnidsen, op de hoek van de
Hekelstraat. De winkeliers in OostAlkmaar waren niet zo blij met ons, want
veel extra verkoop leverden de bingo- en
klaverjasmiddagen niet op voor de
winkeliers.
In overleg met de gemeente zijn we
op zoek gegaan naar een nieuwe ruimte
voor onze activiteiten. Wij zijn daarin
geslaagd en vanaf die tijd worden de
activiteiten georganiseerd in ’t Trefpunt,
Louise de Colignystraat. Een grote
parkeerplaats en een bushalte dichtbij,
alsmede de aanwezigheid van diverse
winkels zorgen voor veel tevredenheid bij
de leiding en de spelers. Gon van Weert
deed de bingo met Thea Visser.
In het gebouw op de hoek van het
Fnidsen en de Hekelstraat is nu een
schoenenzaak gevestigd, gespecialiseerd
in grote maten.
In december 2008 kreeg Gon een
ernstig ongeluk en belandde in het ziekenhuis, maar de bingo moest doorgaan. Het
was vlak voor de kerst, derhalve een extra
feestelijke bingo en een tasje met lekkers
stonden op het programma. Met hulp van
enkele spelers en Jan Angevare hebben
Thea en ik het klusje geklaard. Hierna
was het vakantie. In januari was Gon nog
heel erg ziek, dus Thea en ik zeiden, “dan
doen wij het wel tijdelijk”. Zo gezegd zo
gedaan. Helaas kon Gon vanwege haar
gezondheid de bingo niet meer op zich
nemen, dus na overleg met het bestuur
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besloten Thea en ik, met hulp van Riet
Roobeek, de bingo te blijven verzorgen.
Wij hebben toen wel de afspraak
gemaakt, dat als één van ons beiden zou
stoppen, de ander dat ook zou doen. In
december 2012 was het zover. Per januari
2013 is de bingo overgenomen door de
dames Els Houwing en Tiny Buysman,
maar niet voor lang. Het gevolg daarvan
was, dat ik de leiding weer op mij heb
overgenomen, nu met hulp van Riet
Roobeek, Tiny Root en Thea Visser. Tiny
en ik doen de boodschappen, Riet de
balletjes en Thea de p.r.
Na een heftige periode, waarin wij
uit de ANBO zijn gezet, hebben wij, na
een jaar privé de bingo en de klaverjas te
hebben verzorgd, ons aangesloten bij de
Seniorenvereniging Alkmaar, zodat we nu
weer een echte club zijn.
Nu wordt het Trefpunt gesloten per
31 juli a.s. en komt er een einde aan ons
verblijf daar. Onze dank gaat uit naar de
beheerders van ’t Trefpunt, de heer Ko
Dehee en mevrouw Flora Lolkema.
Voor de leiding van de bingo is dit
het moment om te stoppen met de organisatie van de bingo. Wij hopen, dat er
mensen zijn die de bingo gaan leiden. De
heer Frans Goedhart helpt ons de laatste
weken met het sjouwen van de boodschappen (minimaal 100 per keer). Hij
vormt dus het begin van de nieuwe
leiding.
Wij wensen alle spelers, alsmede
de nieuwe leiding, een goede tijd, waarin
zij met veel plezier kunnen doorgaan met
bingospelen
Mede namens Riet Roobeek, Tiny Root
en Thea Visser.
Zina de Ruijter.
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Gedichtje van Siem de Haan Opgenomen in het boekje
“Hanengekraai”.
Wekker.
Wij zetten uit gewoonte nooit een
wekker: wij worden wakker op een vaste
tijd,
Een voordeel waar men ons soms om
benijdt, begrijpelijk, want zoiets is best
lekker.
Maar weet u wat of nu het gekke is?
Soms moeten we wat vroeger uit de
veren,
Per jaar misschien zo’n zes of zeven
keren en dan gaat er bij ons helaas iets
mis.
Want kijk, als dan de wekker wordt gezet
en wij gaan bovendien op tijd naar bed,
Dan doe ik, ja ik ben daarmee een
stakker, zo’n drie of vier keer ’s nachts
het licht al aan
Uit angst dat hij niet tijdig af zal gaan. Ik
ben dan steeds, voor dat hij gaat, al
wakker!
De rijbewijskeuring.

Ons lid dokter C van der Linde
Kennemerstraatweg 63 doet rijbewijskeuringen voor €30.
U kan op maandag en vrijdag tussen
12.00 en 13.00 uur op telefoonnummer
5 114 143 afspraken maken.
U moet een eigen geneeskundige
verklaring meenemen. Deze zijn nog
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voor € 27,80 verkrijgbaar op het
Gemeentehuis van Bergen (Staat in
Alkmaar)
Wij kennen 2 keuringsinstellingen, bij
wie u de benodigde eigen verklaring
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 €35 Eigen verklaring € 32
Rijbewijskeuringsarts tel 085-488 3616
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Kosten keuring €25 Eigen verklaring € 35
Denk er om begin 4 maanden voor het
verlopen van uw rijbewijs. Laat ook een
oogmeting doen bij een opticien.
De hulp bij aangifte belastingen.
Dit jaar hebben 297 leden gebruik
gemaakt van onze hulp bij het invullen
van de aangiftes. Dat was mogelijk
dankzij de inzet van 8 invullers. Zij allen
worden bedankt voor hun door velen zeer
gewaardeerde hulp. Bij deze gelegenheid
roepen wij mensen op voor versterking
van ons hulpteam. Het is heus niet zo
moeilijk. U moet accuraat met cijfers om
kunnen gaan. U wordt verder goed
opgeleid en begeleid. Aanvulling van het
team is nodig omdat er nog steeds meer
mensen om hulp vragen en ik zelf kalmer
aan moet doen
De coördinator Kees Wiersma.
De waardebonnen uit de Stadspas voor
minima.
In de stadspas voor minima zitten voor
een totaalbedrag van 80 euro waardebonnen. U kan daar buskaartjes voor
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kopen en contributies en activiteiten van
een groot aantal verenigingen mee betalen. Dat kan ook bij de Seniorenvereniging, bijvoorbeeld voor busreizen en de
kosten voor deelname aan het klaverjassen of de bingo. In de praktijk heb ik
vaak gezien dat velen niet weten hoe ze
deze waardebonnen moeten besteden.
Heeft u daar ook problemen mee, bel
dan met Kees Wiersma voor advies.
(telefoon 072-5117 118
Vaarvakantie van 7 dagen langs Rijn
en Moezel.
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Gemeentelijke regelingen voor minima.
De Gemeente heeft voor mensen met een
minimum inkomen de mogelijkheid voor
deelname aan een aaanvullende
ziektekostenverzekering (AZG) met
voordelige voorwaarden en een gratis
stadspas met 80 euro waardebonnen.
Tevens kan u dan bijzondere bijstand
krijgen voor de eigen bijdrage voor hulp
die u aan het CAK moet betalen.
De inkomensgrenzen zijn:
65+Alleenstaand AOW plus 214,98 of
232,18 als het pensioenfonds geen
vakantiegeld geeft.
65+(Echt)paar AOW plus 307,34 of
331,93 als het pensioenfonds geen
vakantiegeld geeft.
Verder mag u op bank en spaarrekeningen
niet meer hebben dan 5.895 euro
((Echtparen 11.790 euro) plus de
maandelijkse inkomsten.
Voor aanvragen kan u het beste naar het
Wegwijsplein gaan. Stadskantoor tussen 9
en 12 uur.
De afgelaste bustocht van Maart.

De Stichting Ouderenwerk Nederland
(SON) biedt leden van de Seniorenverenigingen Alkmaar, Krommenie, Zaanstreek,
Zandvoort, Hilversum, Houten en Zeist
in samenwerking met Cruisekompas 2
vaarvakanties langs Rijn en Moezel aan
met een korting van 25 euro en gratis
vervoer vanuit onze regio naar begin en
eind van de vaarvakantie. De vertrekdata
zijn 1 en 15 augustus. U krijgt daarvoor
rechtstreeks per post een aanbieding van
de Stichting Ouderenwerk Nederland.
Deze Stichting is nauw verbonden met de
Seniorenvereniging Rijnmond.

De bustocht van eind maart naar Zeeland
hebben we wegens onvoldoende aanmeldingen moeten afgelasten.
Wij hebben ons afgevraagd waarom er zo
weinig aanmeldingen waren.
Was dat omdat:
Er teveel tijd zat tussen vermelding in het
ledenbericht van december en sluiting
inschrijving.
Het te ver was met een te lange busrit.
Er geen diner.was.
Het te duur.was.
U er al eens geweest was.
Graag horen wij van u waarom u zich niet
heeft opgegeven, als u wel van dit soort
dagtochten houdt.

