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Het volgende ledenbericht komt op 4 september 2017

Van de voorzitter.
Graag wil ik mij even aan u voorstellen,
mijn naam is Joke van Lienen en ik heb de
voorzittershamer van Pieta van de Heuvel
overgenomen.
Vooral om praktische redenen, Pieta is heel
vaak in het buitenland en dat is soms een
beetje onhandig.
De mensen die klaverjassen of bingo spelen
kennen mij wel en ook heb ik samen met
Joyce Krauss de culturele middagen
verzorgd.
Ook draai ik al een aantal jaren mee in het
bestuur dus totaal vreemd ben ik ook weer
niet.
Ik hoop dat wij een prettige samenwer-king
zullen krijgen en tevens hoop ik u vaak te
ontmoeten bij èèn van onze activiteiten.
Bijvoorbeeld de culturele middagen die
Joyce organiseert Die zijn altijd gratis met
een kopje koffie erbij. Het is tevens een
mooie gelegenheid om onder het genot van
een kopje koffie elkaar te leren kennen.
Ook bij de klaverjas en bingo kunnen wij
best nog wat deelnemers gebruiken en ook
daar is de koffie gratis. Het buurthuis is
makkelijk te bereiken zowel met openbaar
vervoer ( de bus stopt voor de deur ) als met
fiets of auto.

Dit jaar hebben wij ook weer een excursie
georganiseerd en wel naar de Vecht. Het is
een mooi programma zoals u verderop in dit
ledenbericht kan lezen. Hij is zeer
toegankelijk ook voor mensen die niet meer
zo goed ter been zijn. Al met al een reden
om lid te blijven van onze vereniging en
vooral om deel te nemen aan èèn van onze
activiteiten.
Joke van Lienen
55 euro belasting terug voor
alleenstaanden met AOW en aanvullend
pensioen.
Over het belastingjaar 2016 kunnen
alleenstaande AOW ers met een aanvul-lend
pensioen voor het eerst door het doen van
een aangifte 55 euro belasting terug krijgen.
Ons belastingteam kan U daarbij helpen.
Voor hulp kan U bellen met Kees Wiersma
tel 072-5.117.118
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AGENDA
20 April komt het SOVARIA koor op verzoek
van velen weer bij ons zingen. Deze dames
hebben een repertoire van zeer gevarieerde
muziek. De toegang is gratis , thee en koffie
staan klaar en kunnen zelf gepakt worden. Zaal
open om 13.30 en het optreden is van 14.00 16.00 uur in het buurthuis Oud Overdie
Kortenaerkade 23.
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Voorzitter: Joke van Lienen
Schermerweg 54 1821 BJ Alkmaar
Liene029@planet.nl 072-5125646
Secretaris: Gre Wiggermans
Plutostraat 22 1829 DE Oudorp
grewiggermans@hotmail.com 072-8446644
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:
Zina de Ruijter j.ruijter55@chello.nl
072-5128150 Dagtochten
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

Aan de Nasi en Sateh in het Buurthuis.

Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma
072-5117118

Ook op donderdag 20 april kunnen liefhebbers
nasi met sateh en een ijscoup toe eten in het
buurthuis Oud Overdie Aanvang 17.00 uur.
Einde ca 18.30 uur. De kosten zijn € 6 Voor 14
april opgeven bij Joke van Lienen 072-5125646
of Joyce Krauss 072-5122337

Coördinatie bezorging ledenblad
Tijdelijk Kees Wiersma 072-5117118

SAMEN ETEN
Inmiddels heeft de eetclub op 24 maart gegeten
bij RIVERS aan de Turfmarkt.
Ze gaan weer eten op vrijdag 19 mei.
Het restaurant is nog niet bekend.
Opgeven bij Joyce Krauss tel 072-5122337 of
mail naar: p.koomen80@upcmail.nl

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

De laatste klaverjasmiddag is op maandag
29 mei en de laatste bingo op woensdag 31
mei. We beginnen weer op de eerste
maandag en eerste woensdag van
september.
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Dagtocht op vrijdag 12 mei 2017
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De inschrijving sluit op vrijdag 21 april.
Zijn er teveel deelnemers dan vallen
degenen die het laatst betaalden het eerst
af.
De Opstapplaatsen zijn:
Bushalte de Mare
8.50 uur
Muiderwaard BushalteWijkwaard9.00 uur
Station, bushalte AH,
9.05 uur
Hoefplan, bushalte A.H
. 9.10 uur
Palatijn Dillenburgstr 1
9.20 uur

De reiscommissie van de Seniorenvereniging heeft op vrijdag 12 mei een mooie
dagtocht voor u georganiseerd. Nadat de
deelnemers zijn ingestapt rijden wij naar
de Vechtstreek. Deze is zeer landelijk en
bezienswaardig door de aanwezigheid van
veel landgoederen, kastelen, buitenhuizen, tuinen, theekoepels en andere restanten uit met name de Gouden Eeuw. De
buitens zijn een indrukwekkende getuigenis van de welvaart tijdens de zeventiende
eeuw, toen de nu zo rustiek slingerende
rivier de Vecht een belangrijke verkeersader vormde, maar ook een geliefd woonoord was voor de adel. Wij gaan vandaag
een tocht maken over de Vecht van twee
uur met rederij Wolfrat. Aan boord wordt
tweemaal koffie met eenmaal gebak
geserveerd.
Na de vaartocht vertrekken we naar het
Wapen van Haarzuilen , voor een uitgebreide koffietafel met soep en een
kroket. Vervolgens rijden we via een
toeristische route terug naar de opstapplaats. Kosten voor deze tocht zijn € 55
voor leden en € 60 voor niet-leden.
Dit bedrag kunt u storten op bankrekening
NL28 INGB 0007 4433 93 op naam van
SENIORENVERENIGING Alkmaar.

Wat geweest is.
16 Februari hebben we TheaterVrij op
bezoek gehad.
Er waren 21 mensen op bezoek gekomen.
Het was een vrolijk en eigenlijk een
beetje treurig stuk over een bekend
thema.`Man met pensioen bijna 40 jaar
getrouwd en geen raad met z`n tijd,terwijl
z`n vrouw wel wat hulp in de huishouding
kan gebruiken en manlief zo onhandig is
dat ze de moed maar opgeeft.
Al met al loopt het niet zo lekker en zeker
niet bij het maken van de plannen voor
hun 40-jarig bruiloft.
Maar het gelukt hun toch om er een leuk
romantisch feestje van te maken.
Het tweede stuk ging over 2 onbekende
mensen die elkaar in het park ontmoeten
en in gesprek komen, een luchtig gesprek
met voor hun beiden zeer herkenbare
momenten, met een zeer verrassend slot.
Zij die niet zijn gekomen hebben zeker
wat gemist.
Joyce
-----------------
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20 Januari zijn we wezen eten bij
RISTORANTE `TAORMINA`waar we
met z`n 10nen heerlijk hebben gegeten.(ik
had aan het bedienend personeel gevraagd
om het tempo van de bediening vlot te
houden daar enkelen een afspraak met
taxi hadden waar ze zich keurig aan
hebben gehouden.
------------------------24 Maart hebben we weer gezamenlijk
gegeten en wel bij RIVERS aan de
Turfmarkt 11-23 te Alkmaar.
We gingen om 17.30 eten daar dit voor de
meesten prettiger is.
Wat komt er in het nieuwe seizoen?
Voor ons nieuwe seizoen hebben we
geboekt een zangduo`"ZANG EN
SNAAR" die op allerhande instumenten
spelen (donderdag 12 oktober 2017)
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en voor 14 december 2017 hebben we
geboekt een zanger/entertainer die
muziek speelt uit de jaren `6070- en 80.
Eigen bijdrage CAK en
Ziektekostenverzekering voor minima.
Mensen met een laag inkomen die via de
Gemeente het Gemeentepakket van Unive
hebben (premie €142,46 per maand)
kunnen de eigen bijdrage voor huishoudelijke en of andere hulp, die ze aan het
CAK betalen, bij Unive vergoed krijgen.
U kan nog rekeningen van hooguit een
jaar oud declareren. Ik kom nog steeds
mensen tegen die dit niet weten!!
Kees Wiersma.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVULSTROOK BUSTOCHT OP VRIJDAG 12 MEI 2017.
NAAM
ADRES
TELEFOON
--------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------- -------------0 Ik/Wij betalen:
Per bank op rek NL28 INGB 000 7 4433 93 op naam van Seniorenvereniging Alkmaar
0 Ik/wij stappen op bij
0
0
0
0
0

Muiderwaard bushalte Wijkwaard
Busstation de Mare
Centr.station bij A Heijn
Hoefplan naast AH
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)

