WIJ OUDEREN
Tekst einde

nieuws van de

Seniorenvereniging Alkmaar
Lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
Aangesloten bij de NVOG
Jaargang 4 nr 3

Uitgave September 2017
Het volgende ledenbericht komt eind november 2017

Van de bestuurstafel
Had u ook zo`n idee na de laatste
bijeenkomsten van onze vereniging dat het
weer heel lang zou duren voor het nieuwe
seizoen begint??? Maar voor je het weet is
het zomaar opeens september en gaan wij
“Seniorenvereniging Alkmaar” weer met
frisse moed beginnen aan een nieuw seizoen.

Deze middagen kan ik vooral de nieuwe
leden aanbevelen,het is een mooie
gelegenheid om elkaar te spreken en om
kennis met elkaar te maken.
Ook voor onze oude leden een echte
aanrader,de entree is altijd gratis en er wordt
altijd een kopje koffie of thee geserveerd.
Wij zijn bezig om een mooie excursie naar
Amsterdam te organiseren. Zina en ik
hebben hem vorig jaar gemaakt en wij
vonden het prachtig.
U kunt er over lezen in het ledenbericht.
Ik hoop dat wij met ons allen weer een
mooi, gezellig maar vooral een gezond
seizoen mogen meemaken.

Wij kunnen weer een aantal nieuwe leden van
onze vereniging begroeten en ik hoop echt dat
zij hun weg binnen onze vereni-ging snel gaan
vinden en dat wij ze kunnen begroeten bij èèn
van onze activiteiten.
B.V.. maandag iedere week klaverjassen,
woensdag iedere week bingo en èèn keer in de
2 maanden een bijeenkomst waar
Namens alle bestuursleden Joke van
verschillende onderwerpen aan de orde
Lienen:
komen,soms muziek,lezing of dia’s over
verschillende onderwerpen die Joyce Krauss
zorgvuldig voor ons uitzoekt
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AGENDA
Het programma voor het 2e deel van het jaar
Samen uit eten:
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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

Vrijdag 29 september waarschijnlijk in de
KOPERENPOT (op verzoek)
Vrijdag 24 november (nog niet bekend waar)
Opgeven bij Joyce Krauss tel 072-5122337 of
mail naar: p.koomen80@upcmail.nl

Penningmeester: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar
c.wiersma@tiscali.nl 072-5117118

Sociaal-culturele middagen: :

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

Donderdag 12 oktober "ZANG & SNAAR
troubadours Ina en Nanda. geven muziek op vele
soorten muziek instrumenten.

Vice-Voorzitter: Pieta van den Heuvel
Klareweid 34 1831 BS Koedijk
Pietah62@hotmail.com 06-47490446

Donderdag 14 december komt STEF met zijn
keyboard muziek spelen en zingen uit de jaren 60
-70-80.
Beide bijeenkomsten zijn van 14.00 uur tot 16.00
uur in buurthuis Oud Overdie Kortenaerkade 23
1813 SV Zaal open 13.30
Toegang met een kopje koffie of thee voor leden
en introducees gratis.

Ledenadministratie: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar

Bingo en Klaverjassen:

Website: www.svalkmaar.nl

Beiden beginnen weer op maandag 4 en
woensdag 6 september.
De prijs van de bingoplankjes wordt €2.50 in
plaats van €2.80

Bank: NL28INGB0007443393
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar.

Bezoek aan Amsterdam Lichtfestival op
vrijdag 8 december.
Zie verderop in dit ledenbericht.

Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma
072-5117118
Coördinatie bezorging ledenblad
Tijdelijk Kees Wiersma 072-5117118
Email :
seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

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
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Amsterdam Lichtfestival

Van 30 november 2017 tot en met 21
januari 2018 vindt de zesde editie van
Amsterdam Light Festival plaats. Het
festival brengt een aantal speciale
verrassingen met zich mee. Meer dan 40
kunstwerken en installaties van nationale
en internationale kunstenaars, designers
en architecten zullen de binnenstad van
Amsterdam verlichten. Onder deze
werken bevindt zich een lichtobject van
de wereldberoemde Chinese kunstenaar
en activist Ai Weiwei.
Het lichtobject van Ai Weiwei zal op de
waterroute van Amsterdam Light Festival
te bewonderen zijn, die als thema
‘Existential’ heeft. “Met Existential
willen we bezoekers op een positieve
manier stimuleren om na te denken over
wat mensen verenigt en welke rol licht
hierin speelt,’’ aldus curator Lennart
Booij. Zoals elk jaar is Amsterdam Light
Festival zowel op het land als op het
water te bewonderen. Maar ook daar is dit
jaar een twist aan gegeven. Water Colors
blijft de dynamische waterroute op de
Amsterdamse grachten.
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Bustocht naar Lichtfestival Amsterdam
8 december

Op 8 december gaan we naar het lichtfestival in Amsterdam 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 aanmelding krijgt U alleen bericht als de tocht
onverhoopt niet door kan gaan . Als er
teveel deelnemers zijn vallen degenen die
het laatst betaald hebben het eerst af.
Speciale wensen mbt zitplaatsen moet U
met Zina de Ruijter (tel 5128150) 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 tot maandag 13 november met
bijgaand formulier aanmelden.. Of bel
met Kees Wiersma (5117118)
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Wat hebben we gedaan in het eerste
seizoen van het jaar.
We zijn 2x uit eten gegaan. eerst naar
RIVERS waar ze allemaal zo lekker gegeten hebben dat ze er na 2 weken nog
over spraken hoe lekker het er was.
Toen heb ik de datum van eten een week
moeten vervroegen omdat het in de stad
door vele evenementen zo druk was dat
het voor taxie`s etc. onmogelijk was zijn
cliënten af te leveren.en zijn we uitgeweken naar KOEKENBIER.
al met al geslaagd.
Ook hebben we 2 voorstellingen gehad op
16 februari kwam toneelgroep :
THEATERGROEP VRIJ met Antoinette
v.d.Velde en John Schneider ons vermaken met 2 komische en voor velen
herkenbare situaties zoals wat te doen als
je man met pensioen thuis komt te zitten
en zich niet weet te vermaken.
of dat je plannen maakt voor een 40 jarig
jubileum en niet weet wat te gaan doen.
Jammer was wel dat de mensen achter in
het wat slecht konden verstaan.
20 april hebben we het SOVARIA KOOR
gehad met leuke Hollandse en bekende
liedjes van vroeger.
Het bezoekers aantal gaat gelukkig
gestaag omhoog. het is nu tussen de 20 en
27 mensen. Hoop dat dit zo door mag
gaan.
12 Mei hebben we een bus- en vaartocht
gehad en je kunt wel zeggen dat het een
groot succes is geweest. De bus zat
helemaal vol. De regen was in het begin
een spelbreker maar aan boord was het
gelukkig weer mooi weer en was het
genieten van de lekkere koffie met gebak.
Hierna op naar Haarzuylen voor de lunch
die ook voortreffelijk was.
om 14.30 vertrokken we weer voor een
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rondrit om 17.30 waren we weer thuis.
Complimenten voor Zina die deze tocht
heeft georganiseerd en die bij velen in de
smaak viel gezien de volle bus.
Een uitgebreide door Ger Hoorn
gemaakte fotorapportage van deze reis is
te vinden op:
www.svalkmaar.nl/varen.html
TE KOOP
TOM-TOM kaart Nederland €25.bij Joyce 072-5122337
.

Het mantelzorgcompliment
De Gemeente Alkmaar waardeert haar
mantelzorgers en daarom mag uw naaste
een keer per jaar het mantelzorgcompliment van €200 voor u aanvragen. Dat kan
nog tot en met 31 december. Het formulier vindt u op de website van het Mantelzorgcentrum Volgens ons kan U dit ook
doen als U een indicatie heeft voor
huishoudelijke hulp.
(http://mantelzorgcentrum.us7.listmanage2.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 naar het
Mantelzorgcentrum.
Geld terug van de belasting.
Heeft U AOW en een aanvullend
pensioen van minder dan €340 netto per
maand en doet U geen aangifte dan kan U
door het doen van een aangifte ca €50
euro terug krijgen. Voor gehuwden
gelden veel hogere bedragen als het
aanvullende pensioen minder is dan €625
netto. Meer informatie bij Kees Wiersma
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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
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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.

Ons lid dokter C van der Linde
Kennemerstraatweg 63 doet rijbewijs------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVULSTROOK BUSTOCHT OP VRIJDAG 8 DECEMBER 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

Busstation de Mare
Muiderwaard bushalte Wijkwaard
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)
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Kom zingen bij Seniorenkoor Overdie
Het Seniorenkoor Overdie telt 42 leden en
repeteert elke donderdagochtend van
10.00 uur-12.00 uur in Wijkcentrum
Overdie, Van Maerlantstraat 8-10,
Alkmaar.
Het koor zingt vierstemmige licht
klassieke muziek in verschillende talen en
het wordt geleid door dirigent Paul
Waerts.Pianiste Nina Borletti zorgt voor
de muzikale begeleiding.
De eerste repetitie na de vakantie zal
plaatsvinden op donderdag 7 september
van 10.00 uur- 12.00 uur. Het koor gaat
zich voorbereiden op het concert-varié,
dat op 4 november 2017 in Alkmaar
gehouden zal worden.
Er is nog plaats voor nieuwe leden uit
Alkmaar en omgeving. Vooral tenoren en
bassen kunnen zich aanmelden. Sopranen
en alten kunnen ook lid worden.
Meer informatie is verkrijgbaar via 072
5337118
Wachttijden staaroperaties.
De wachttijden voor staaroperaties
inclusief de diagnose zijn bij het MCA 4
maanden en bij de oogkliniek in
Heerhugowaard 5 maanden. Zelf ben ik
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daarom naar het Oogziekenhuis
Zonnestraal in Zaandam gegaan. Totale
wachttijd 6 weken. Het loont zeker de
moeite om ergens anders te gaan kijken.
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 een zeer gunstige ziektekostenverzekering met vergoeding eigen risico
voor €142,46. Let op: Bij deze ziektekostenverzekering kan U ook de eigen
CAK bijdrage voor de huishoudelijke
hulp declareren. Kijk op
(www.gezondverzekerd.nl)
U heeft een laag inkomen als dat minder
is dan € 1.124 (AOW-ers €1.307) netto
per maand. Voor echtparen gaat het om
een gezamenlijk netto inkomen van
€1.606 (AOW-ers €1.814) netto per
maand. (Als het pensioen inclusief
vakantiegeld is kan U dat eerst met 7.4%
verminderen voor de inkomensvergelijking.) Aanvragen moet U doen bij
Haltewerk op het Stadskantoor.

