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Het volgende ledenbericht komt eind januari 2018

Van de bestuurstafel:

De donkere dagen voor Kerstmis zijn zo 
langzamerhand alweer aangebroken, 11 
november zijn de kinderen met hun veelal 
zelfgemaakte lampionnen alweer langs 
geweest.

18 november is de intocht van Sint-Nicolaas 
met zwarte Pieten hier in de stad, dan de 
kerstdagen, voor veel mensen een gezellig 
feest, maar voor sommige van ons niet meer, 
omdat soms de partner er niet meer is of nog 
wel maar ook weer niet.
Toch wil ik iedereen een fijne december-
maand toewensen .

Wij de “Seniorenvereniging Alkmaar” sluiten 
het seizoen af met een gezellige middag met 
muziek op donderdag 14 december.
En natuurlijk vrijdag 8 december de lichtjes 
toer over de Amsterdamse grachten..

Namens het bestuur Joke van Lienen

ZONDER WOORDEN

KRUIP WAT DICHTER BIJ ELKAAR,GEEF 
ELKAAR EEN PAKKERD
ALS OPEENS VAN BINNENUIT DE LIEFDE 
VOLOP FLAKKERT
EN VIND JE NIET DE WOORDEN OM VAN 
ALLES UIT TE LEGGEN
GEEN NOOD,HET LIJF KAN AF EN TOE DE 
MOOISTE DINGEN ZEGGEN

 TOON HERMANS:

CONTRIBUTIE  2018

De contributie voor 2018 is

€ 15 (echt)paren € 25

U wordt verzocht om de
contributie over te maken op

NL28 INGB 0007 4433 93

Ten name van
SENIORENVERENIGING

ALKMAAR

Houders van een gratis Alkmaar Pas 2018
voor minima kunnen de contributie ook
betalen door bijgaand formulier volledig

in te vullen en op te sturen. 
Omdat U hierop het pasnummer moet

invullen moet U echt even wachten tot U
de pas voor 2018 heeft gekregen.

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

Muziek en liedjes van vroeger

Donderdagmiddag 14 December komt STEF 
HAAZELAGER voor ons op zijn keyboard 
spelen en liedjes uit de jaren 60, 70 en 80 zingen.
Het wordt vast weer een gezellige middag. 
Aanvang 14.00 uur Einde ca 16.00 uur. Zoals 
gewoonlijk mag U vrienden meenemen en is de 
toegang inclusief 1 kop koffie of thee gratis. Zaal
in het buurthuis Oud Overdie open 13.30 uur.

Chinees eten

Ook op donderdag 14 december gaan we om 
17.00 uur in het buurthuis Oud Overdie 
nasi/bami met 2 satestokjes eten voor  €6.
Opgeven voor ma 11 december bij Joyce Krauss 
tel o72 5122337

Samen uit eten.

Vrijdag 24 november as. gaan we naar  BREGJE 
Paardemarkt 4  1811KH
Ik hoop dat we er allemaal weer zullen zijn. Let 
op 17.30  eten! Wel even opgeven bij Joyce 
Krauss tel 072-5122337 of mail naar: 
p.koomen80@upcmail.nl

Daarvoor zijn we het nieuwe eetseizoen op 29 
september begonnen met een bezoek aan DE 
KOPERENPOT een klein maar o zo
gezellige BISTRO. We zijn er met z’n zessen 
geweest en hebben van een heel goed diner 
genoten.
Voor 2018 zijn de eet-data op de vrijdagen 26 
Januari, 30 Maart  en 25 Mei.

Programma voor 2018

Voor het jaar 2018 hebben we op ons programma
staan:
8 februari  een lezing van Hans van der Klein die 
gaat over het ontstaan van Holland met behulp 
van MOLENS.

12 April 2018 krijgen we zang en gitaarmuziek 
van Raymundo Valverde

11 Oktober 2018 krijgen we bezoek van Eelco 
van der Aar die muziek zal spelen uit de jaren 
van onze jeugd.
Joyce Krauss.

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:
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

Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma 
072-5117118

Coördinatie bezorging ledenblad
Tijdelijk  Kees Wiersma 072-5117118

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

Klaverjas en bingo.
Laatste keer 18 en 20 december.
We beginnen weer op 8 en 10 januari.

file:///D:/1Seniorenvereniging/Ledenberichten/p.koomen80@upcmail.nl
http://www.svalkmaar.nl/
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:nicolineroukema@gmail.com
mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:Pietah62@hotmail.com
mailto:c.wiersma@tiscali.nl
mailto:grewiggermans@hotmail.com
mailto:Liene029@planet.nl
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0p 12 oktober 2017 konden we genieten 
van ZANG EN SNAAR gespeeld door 
NANDA EN INA die een verzameling 
instrumenten hadden meegenomen waar 
ze liederen op speelden.
Het was een heel gezellige middag , 
alleen jammer dat er zo weinig gasten 
waren gekomen.
Joyce Krauss

Een ingezonden brief:

Beste leden van de seniorenvereniging 
Alkmaar.

Op 12 oktober trad voor ons op het 
zangduo Zang en Snaar
Het was een zeer gevarieerd programma 
met veel liederen en een hoeveelheid van 
verschillende muziek instrumenten. Mijn 
vrouw en ik zelf hebben genoten van deze
middag.
Maar wat was het jammer dat er buiten 
ons nog maar 13 leden meer aanwezig 
waren op deze middag. Meer leden 
hadden niet de moeite genomen om van 
deze gratis middag gebruik te maken.
Terwijl het bestuur zo veel moeite heeft 
genomen deze middag voor u te 
organiseren. 
Laten wij het bestuur van ook uw vereni-
ging wat meer steun geven door op de 
volgende middag in grote getale aanwezig
te zijn op donderdag 14 december.
Mvgr
Cor en Miep Bierenbroodspot. 

Bustocht naar Lichtfestival Amsterdam
8 december

Aanmelden nog mogelijke tot 1 
december !!!!!!!

Op 8 december gaan we met 37 leden 
naar het licht-festival in Amsterdam Er 
kunnen nog meer mensen mee!!! Meer 
dan 35 kunstwerken en installaties van 
nationale en internationale kunstenaars en
architecten verlichten de binnenstad van 
Amsterdam. In de tocht zit een rondvaart 
langs de kunstwerken en een warm buffet 
De tocht vangt aan om 16.25 uur. We 
komen terug om 22.00 uur. De prijs is 
€55. Deze kan U storten op bankrekening 
NL28 INGB 0007 4433 93 ten name van 
Seniorenvereniging Alkmaar.Na aanmel-
ding en betaling krijgt U geen bericht. Als
er teveel deelnemers zijn vallen degenen 
die het laatst betaald hebben het eerst af. 
Daar krijgt U natuurlijk bericht van. 
Speciale wensen mbt zitplaatsen moet U 
met Joke van Lienen (tel  5125646) en 
niet met Bak bespreken.
Opstapplaatsen:
Garage Bak 16.25 uur
Busstation de Mare 16.35 uur
Bushalte Wijkwaard 16.40 uur
Station bij Albert H 16.45 uur
Hoefplan bushalte Albert H 16.50 uur
Palatijn Dillenburgstraat 1 17.00 uur

U kan zich nog tot vrijdag 1 december 
bij Kees Wiersma aanmelden. (tel 5 117
118 bel na 17.00 uur)
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In memoriam Zina de Ruyter

Op donderdag 9 november kregen wij het droeve bericht dat ons medebestuurslid 

Mevrouw Zina de Ruyter na een kortstondig ziekbed is overleden op de leeftijd van bijna 

86 jaar.

Wij verliezen in haar niet alleen een zeer geliefd bestuurslid, maar ook een vriendin, zij 

was altijd heel accuraat, maar ook heel sociaal met altijd een vriendelijk woord voor en 

luisterend oor voor iedereen.
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Ikzelf heb haar ongeveer 13 jaar geleden leren kennen toen ik in Alkmaar kwam wonen.

Zina was toen nog secretaresse van de ANBO en zij leidde de klaverjasclub Tijdens een 

ledenvergadering werd er hulp gevraagd voor de klaverjasclub en omdat ik van klaver-

jassen hou en niet zoveel mensen in Alkmaar kende heb ik mij bij haar opgegeven.

Ik heb heel veel van haar geleerd, vooral om heel zuinig met het geld omgaan, zoveel 

mogelijk prijzen kopen voor zo weinig mogelijk geld, de prijsjes mochten niet meer kosten

dan 1 euro per stuk en iedereen moest met een prijs naar huis gaan.

In het begin was de deelname groot, gemiddeld 8 tafels per keer, dus ook de inkomsten 

waren hoger dan tegenwoordig.

Maar het bleef een sport voor Zina om voor zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk 

prijsjes bij elkaar te scharrelen, met de Sinterklaas drive maakte zij zelf de tasjes en daar 

kwamen natuurlijk voor zo weinig mogelijk geld de prijzen in. Met de Kerst ging het dito 

met een sterretje, aan het einde van het kaartseizoen hadden wij vaak zoveel geld opge-

spaard dat wij de kaarters een heerlijk koud buffet konden aanbieden.

Ook de overgang van ANBO naar “Seniorenvereniging Alkmaar” heb ik samen met haar 

meebeleefd.

Reisjes organiseren en twee keer per jaar een excursie deed zij ook met veel plezier.

De laatste maanden van haar leven werden steeds zwaarder voor haar, zij begon slecht te 

lopen, viel vaak, haar ogen lieten haar in de steek en ook de meest normale dingen kon zij 

niet meer onthouden.

Na de laatste valpartij bij de supermarkt belandde zij in het ziekenhuis, daar kwam later 

ook nog een longontsteking bij en uiteindelijk is zij donderdag 9 november overleden. 

Persoonlijk ga ik haar heel erg missen, maar ik denk dat ik namens  heel veel mensen 

spreek als ik zeg dat zij een hele grote leegte achterlaat.

Ik wil namens ons allemaal haar kinderen kleinkinderen en familie heel veel sterkte 

toewensen. Want ook zij verliezen een heel bijzondere vrouw.

Namens bestuur en leden “Seniorenvereniging Alkmaar” Joke van Lienen
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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 regelhuur volgens de 
huurtoeslag) plus de premies van de 
ziektekostenverzekering plus een van de 
bedragen hierna. Als u daar boven komt 
heeft U “vermogen” en krijgt U geen 
kwijtschelding. De bij te tellen bedragen 
zijn: 748,29 voor alleenstaanden, 1125,76
voor (echt)paren, 921,22 voor alleen-
staande AOW-ers en 1311,10 voor 
(echt)paren met AOW.

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 kwijtschelding.
N.B. De waarde van een auto jonger dan 
9 jaar telt mee bij het vermogen, behalve 
als U die wegens een handicap nodig 
heeft. Mensen geboren voor 1935 hebben 
een extra vermogensvrijstelling van 2269 
euro.

De Alkmaar Pas.

Heeft U nog een tegoed op de Alkmaar 
Pas 2017 en weet U niet wat U er mee 
moet doen? Bel voor 15 december Kees 
Wiersma tel 072-5 117 118 (Na 5 uur) 
Met het tegoed op de Alkmaar Pas 2018 
kan U straks de contributie voor 2018 
betalen. Vul een bedrag en het nummer 
van de pas 2018 in op bijgaand formulier.
U kan ook een hoger bedrag invullen. Wij
storten het meerdere aan U terug. 

Regelingen voor mensen met een laag 
inkomen.

De Gemeente Alkmaar heeft voor mensen
met een laag inkomen een gratis Alkmaar 
Pas met een tegoed van €80 (AOW-ers 
€160) en bij Unive een zeer gunstige 
ziektekosten-verzekering met vergoeding 
eigen risico voor €142,46 (Premie 2017). 
Let op: Bij deze ziektekostenverzeke-
ring kan U ook de eigen CAK bijdrage 
voor de huishoudelijke hulp 
declareren. Kijk op 
(www.gezondverzekerd.nl)

Wat zijn lage inkomens?

U heeft een laag inkomen als dat minder 
is dan € 1.124 (1.129) netto per maand. 
Voor AOW-ers is dat €1.307 (1.313). 
Voor echtparen gaat het om een 
gezamenlijk netto inkomen van  €1.606 
(1.613).Voor AOW-ers is dat €1.814 
(1.822) netto per maand. Bedragen tussen 
haakjes gelden in 2018. (Als het pensioen 
inclusief vakantiegeld is kan U dat eerst 
met 7.4% verminderen voor de 
inkomensvergelij-king.) Denk er om: 
Uitbetaling van de heffingskorting aan de 
partner zonder inkomen is ook inkomen 
Aanvragen moet U doen bij Haltewerk op
het Stadskantoor. 

55 euro belasting terug voor 
alleenstaanden met AOW en 
aanvullend pensioen.

Voor het belastingjaar 2016 kunnen 
alleenstaande AOW ers met een 
aanvullend pensioen die eerder nog nooit 
een aangifte deden voor het eerst door het
doen van een aangifte €55 belasting terug 
krijgen. Voor 2017 is dat €129 Ons 
belastingteam kan U daarbij helpen. Voor
hulp kan U bellen met Kees Wiersma tel 
072-5.117.118 

http://www.gezondverzekerd.nl/
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Het mantelzorgcompliment.

Heeft U het mantelzorgcompliment van € 
200 al aangevraagd? Alkmaarders die 
langer dan een half jaar huishoudelijke 
hulp of begeleiding met een WMO 
indicatie of hulp van de thuiszorg bij 
lichamelijke verzorging of aantrekken 
steunkousen hebben kunnen een 
mantelzorgcompliment van €200 
aanvragen. U moet dan wel minstens 8 
uur per week verdere ondersteuning van 
Uw partner of familieleden of buren of 
kennissen hebben. Het aanvraagformu-
lier vindt u op de website van het Mantel-
zorgcentrum 
(http://mantelzorgcentrum.us7.list-
manage2.com/track/click?
u=adc84998d67addc3384fecd12&id=e7d
d9748b3&e=cc92d482aa)
Maar U kan het ook ophalen bij diverse 
zorginstellingen, bibliotheken en 
gemeentelijke steunpunten en uiteraard 
ook het stadskantoor. Het ingevulde 
formulier met de bijbehorende 
bewijsstukken stuurt u voor het eind van 
dit jaar naar het Mantelzorgcentrum. 

De rijbewijskeuring.

Voor de rijbewijskeuring die nodig is 
voor de verlenging op 75, 80, 85 en 90 
jarige leeftijd heeft U een eigen medische 
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 €33.80
U kan ook via het cbr telefonisch op 
0900-0210 een papieren medische 
verklaring aanvragen. Er komt dan €8.45 

verzendkosten bij. Medische verklaringen
zijn vaak verkrijgbaar bij rijscholen en de 
grote keuringsorganisaties. De laatsten 
vragen dan prijzen van €39.50 tot €41.00

Ons lid dokter C van der Linde 
Kennemerstraatweg 63 doet rijbewijs-
keuringen voor €30. U kan op maandag 
en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur op 
telefoonnummer 5 114 143 afspraken 
maken.
U moet zelf een eigen geneeskundige 
verklaring meenemen. 
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 € 41

Rijbewijskeuringsarts tel 085-488 3616
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Kosten keuring €42,50 Eigen verklaring 
€39,50 

Denk er om begin 4 maanden voor het 
verlopen van uw rijbewijs. Laat ook een 
oogmeting doen bij een opticien.

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://www.regelzorg.nl/
http://www.mijncbr.nl/
http://mantelzorgcentrum.us7.list-manage2.com/track/click?u=adc84998d67addc3384fecd12&id=e7dd9748b3&e=cc92d482aa
http://mantelzorgcentrum.us7.list-manage2.com/track/click?u=adc84998d67addc3384fecd12&id=e7dd9748b3&e=cc92d482aa
http://mantelzorgcentrum.us7.list-manage2.com/track/click?u=adc84998d67addc3384fecd12&id=e7dd9748b3&e=cc92d482aa


WIJ OUDEREN                                        November 2017                                                  pagina 8

Collectiviteitkortingen premie zorgverzekeringen in 2018
Doordat wij aangesloten zijn bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)
kunnen leden bij onderstaande ziektekostenverzekeraars de aangegeven 
collectiviteitkortingen verkrijgen.

  
Verzekeraar Collectiviteitsnr Korting basis Korting aanvullend Korting tandarts 

CZ 4126319 5% geen geen 
De Friesland 407200 6%1  6%  
Salland 1340 7%  7%  7% 
Delta Lloyd2 22426 8% 10% 10% 
OHRA 864 6%   6%   6% 
ONVZ 9063 3%   7%   7% 
Univé 13299 8% 10% Goed;Beter;Best geen 
VGZ 17810 8% Ruime- en Eigen 

Keuze 
 

10%  VGZ  Goed,
Beter en Best  en 5%

VGZ Vitaal3 

geen 

Zorg en 
Zekerheid 

28331 7%  7% partnerregeling4 

Zilveren Kruis5 207077596 5% 10% 10% 

PMA-Menzis6 geen 7% Basis en Basis  
      vrij 

10% Extra verzorgd 10% tandverzorging 
250, 500 en 750 

DSW7     

1 De Friesland. Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. 
Korting reis- en annuleringsverzekering 10% 

2 Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep (Avéro Achmea vervalt per 2018) 
3 VGZ. Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende 

verzekeringen. Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of 
vrijwillig eigen risico. Gratis persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc. 

Lopende machtigingen worden door VGZ overgenomen. Echter, er kunnen verschillen zijn in 
afspraken met Farmaceuten t.o.v. andere zorgverzekeraars. VGZ adviseert om eerst te bellen met de
Klantenservice of de website te raadplegen   VGZ  . 
Klantenservice: 0900-8490. (Er komt nog een speciaal nummer voor de FASv-achterban). 
4 Zorg en Zekerheid. Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis 

is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de 
ander. 5 Het Zilveren Kruis sluit ook in 2018 geen contract met de FASv. De collectiviteitskorting 
blijft gelden voor verzekerden die lid zijn van de NBvON.  Een aantal verenigingen zijn hiervoor lid 
van de NBvON geworden. 6 Menzis. Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks 
verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te 
schrijven. Tel.: 0800-2040.  

Website: PMA zorgverzekering   
7 DSW biedt geen collectiviteitkorting, maar heeft relatief lage premie.  
Zie website DSW zorgverzekering   of bel tel.: 010-24 66 466.  

• Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, Florazoom 23, 2719 HS Zoetermeer 

• www.fasv.nl         info@fasv.nl     K.v.K.  66987571 Zwolle   IBAN  NL71 RABO 0313 7149 16 

http://www.fasv.nl/
https://web.dsw.nl/consumenten/zorgverzekering
https://pma.info/zorgverzekering/
https://www.vgz.nl/vergoedingen/geneesmiddelen
https://www.vgz.nl/vergoedingen/geneesmiddelen
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Formulier afboeken digitaal budget AlkmaarPas 
 
Heeft u een minimum inkomen en heeft u de gratis AlkmaarPas 2018 met het budget van € 80
(AOW-ers € 160)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 € 80,-of € 160,- 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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