
Tekst einde

WIJ  OUDEREN
nieuws van de

Seniorenvereniging Alkmaar
Lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv

Aangesloten bij de NVOG

Jaargang 6 nr 3

Uitgave September 2019

Het volgende ledenbericht komt in december

Van de Voorzitter

Na een lange hete zomer gaan wij weer een 
begin maken met alle activiteiten binnen onze 
vereniging.
De Bingo en het klaverjassen gaan weer 
starten en ook Joyce heeft haar programma 
voor de middagen weer klaar. Ik hoop dat er 
weer veel belangstelling voor deze middagen 
komt, het is ook een goede en gezellige 
manier om elkaar te leren kennen. De entree is 
altijd gratis en de koffie of thee in de pauze 
ook.
Wij hebben in deze zomer niet stil gezeten. 
Zelf ben ik op uitnodiging bij het “Hospice” 
hier in Alkmaar geweest, niet om daar nu al te 
worden opgenomen, maar om kennis te 
maken met de mensen. Ook heb ik een 
rondleiding door het gebouw gekregen, het is 
een rustige gedachte dat er zo een prima 
opvang is hier in onze gemeente waar je op 
een zeer liefdevolle manier wordt verzorgd als 
je in je laatste levensfase niet meer beter 
wordt.
Ook staat er weer een leuke excursie op het 
programma, de bijzonderheden staan elders in 
dit ledenbericht.
Wij hopen weer op een fijn en gezellig 
verenigingsjaar en ik hoop velen van U weer 
te zien bij èèn van onze activiteiten.

Joke van Lienen.

Het mantelzorgcompliment

Inwoners van de Gemeente Alkmaar die al 
langer dan een half jaar geïndiceerde zorg, 
waaronder huishou-delijke hulp en 
dagbesteding, of thuiszorg krijgen, kunnen 
voor hun mantelzorger een bedrag van 
€200 , het mantelzorg compliment 
aanvragen. De mantelzorger is iemand die 
de zorgvrager ondersteunt, dus niet de 
beroepsmatige zorgverlener Meestal gaat het 
om een familielid, goede vriend of buur. 
De aanvraag over 2019 moet voor 31 
december worden ingestuurd. Het formu-lier 
vindt u op de website van de Gemeente 
https://www.alkmaar.nl/mantelzorgcomplim
ent
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. 

https://www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment
https://www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment
http://www.gepensioneerden.nl/
http://www.fasv.nl/
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AGENDA

Donderdag 10 Oktober  2019
Een lezing met diabeelden over het OER-IJ en de 
landschapsvorming door Lia Vriend. Deze lezing 
gaat over het open gebied dat globaal ligt tussen 
Haarlem en Alkmaar Zaanstad en Amsterdam 
waar een uitgestrekt landschap
met strandwallen, kwelders en kreken
voor de jaartelling begon.
De meest noordwestelijke vertakking van
de Rijn (het oer-ij) stroomde door dit gebied en 
monde ergens bij Castricum uit in zee.
Tijd van 14.00 – 16.00 Coornhertkade 106

Donderdag 6 December 2019
0p veler verzoek komt Eelco v.d.Aar weer voor 
ons spelen en zingen met muziek uit onze 
jeugdjaren.
Tijd van 14.00 – 16.00 Coornhertkade 106

Toegang vrij en de koffie en thee
staan klaar.

SAMEN ETEN
Vrijdag 20 September bij  BREGJE
Paardenmarkt 4  1811KH tel 072-3030402
Aanmelden uiterlijk woensdag 18 september bij 
Joyce tel 072-5122337 
We beginnen tussen 17.00 en 17.30 uur.

Vrijdag 22 November  bij: TIL 38
Houtil 38 (Waagplein) 1811JN net om de hoek 
van het VVVgebouw tel072-5123306  (wc-
boven)
Aanmelden uiterlijk woensdag 20 november bij 
Joyce tel 072-5122337
We beginnen tussen 17.00 en 17.30 uur 

ETEN in het BUURTHUIS
Donderdag 10 oktober gaan we om 17.00 uur 
genieten van een 3 gangen diner in het buurthuis. 
De kosten zijn 5 euro. Die kan U ter plaatse 
betalen. Voor donderdag 3 oktober opgeven bij 
Joyce tel 072-5122337

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

Klaverjas en bingo beginnen weer 
op maandag 2 en woensdag 4 
september.

http://www.svalkmaar.nl/
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl
mailto:p.koomen80@upcmail.nl
mailto:Pietah62@hotmail.com
mailto:c.wiersma@tiscali.nl
mailto:nicolineroukema@gmail.com
mailto:Liene029@planet.nl
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Meer over het Oer-Ij.

Kaart van het oer-ij uit de tijd van 2000 jr 
voor Christus. Het rondje tussen zeegat 
van bergen en oer-ij is de plek van het 
huidige Egmond. De rode vlek is het 
eiland Wieringen. De grens van Noord-
Holland van nu staat er vaag op 
ingetekend.

Kaart van het oer-ij rond het jaar 0 met 
daarop duidelijk de strandwallen van 
Limmen,Heiloo,Alkmaar en 
Akersloot,Oudorp,St Pancras.
Meer hierover bij de lezing op donderdag 
10 oktober.

Naar een modeshow op donderdag 21 
november.

Donderdag 21 november gaan we naar 
van der Klooster Modepresentaties in 
Boskoop.  Na een kopje koffie met gebak 
krijgen we van 11 tot 12 uur een 
modeshow. Daarna krijgen we een lunch 
met diverse belegde broodjes. Na de 
lunch wordt onze groep in tweeën 
gesplitst. Een groep gaat naar een gratis 
bingo met leuke prijsjes, terwijl de andere 
groep kan gaan kijken in de winkel en 
daar eventueel kleren kan kopen. Na 
ongeveer een uur worden de groepen 
gewisseld. Na afloop krijgen we om een 
uur of 3 nog een advocaatje met 
slagroom. Let op, U hoeft niets te kopen 
maar waarschijnlijk doen verkopers 
wel hun best om U iets te laten kopen. 
De kosten voor deze dag zijn €15. Er 
kunnen niet meer dan 50 personen mee.
Als er teveel aanmeldingen zijn valt 
diegene die het laatst betaald heeft het 
eerst af. U kan opstappen bij:
Garage Bak 8.30 uur
Busstation Rekerheem 8.50 uur
Muiderwaard-Wijkwaard 8.55 uur
Sation NS bij AH 9.00 uur
Hoefplan bij AH 9.05 uur
Palatijn Dillenburgstr 1 9.10 uur
Vooruit betalen op bankrekening 
NL28INGB0007.4433.93 ten name van 
Seniorenvereniging Alkmaar. Opgeven 
voor dinsdag 12 november met 
bijgevoegd antwoordstrookje of bel Kees 
Wiersma 072-5117 118
U krijgt geen bevestigingsbericht.
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Donderdag 11 April 2019 genoot een 
groot aantal leden van humor op zijn 
westfries met een verhaaltje en liedjes 
geïnspireerd door de legendarische
Kees Stet 

Op 25 april van dit jaar zijn wij met de 
voorjaarsexcursie naar de Vlindertuin in 
het Waarland geweest.
We werden ontvangen met heerlijke 
koffie en gebak Daarna zij wij in twee 
groepen gedeeld en ging de ene groep 
naar de plantenkas en de andere naar de

Vlindertuin,in de plantenkas kregen wij 
een mooie en duidelijke uitleg van een 
van de medewerkers over het groeien en 
bloeien van de Anthuriums.
Na het eerste rondje door de kas werden 
wij getrakteerd op een lekkere lunch met 
soep en daarna gesmeerde broodjes.
 

 
Toen was er weer een rondleiding en 
daarna was iedereen vrij om nog een 
rondje door de vlindertuin te lopen.
Onze chauffeur Nikki wist ondanks dat de 
tulpen door het warme voorjaar al bijna 
uitgebloeid waren toch nog een mooie 
terug tocht langs verschillende bollen-
velden te maken en heeft ons keurig 
netjes en op tijd in Alkmaar afgeleverd.

In Memoriam Theo Schipper:

Op maandag 19 augustus hebben wij het 
droeve bericht ontvangen dat de heer 
Theo Schipper op zaterdag 17 augustus is 
overleden.
Theo verbleef de laatste jaren van zijn 
leven in het verpleeghuis 
“Westerhout”.De laatste jaren zijn voor 
hem, maar ook voor zijn familie heel 
zwaar geweest.
Ik heb Theo meegemaakt als iemand die 
altijd voor iedereen klaar stond, nooit 
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chagrijnig was en altijd een grap en een 
grol had.
Als iemand hulp nodig had stond hij altijd 
klaar .
Theo was één van de trouwste klaverjas---
sers, was nooit vervelend als hij niet won 
en ook de prijsjes vond hij altijd goed.
Hij was er altijd alleen maar voor de 
gezelligheid, daarom zullen wij, de 
klaverjassers Theo heel erg missen.
Wij,de klaverjassers van de 
“Seniorenvereniging Alkmaar”wensen 
Joke en de kinderen en kleinkind heel 
veel sterkte toe.

Namens bestuur en klaverjassers Joke van 
Lienen

De rijbewijskeuring.

Voor de rijbewijskeuring die nodig is 
voor de verlenging op 75, 80, 85 en 90 
jarige leeftijd heeft U een gezondheids-
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 €37.80
U kan ook via het cbr telefonisch op 
0900-0210 een papieren gezondheids-
verklaring aanvragen. Er komt dan €10.00 
verzendkosten bij. De gezondheidsverkla-
ringen kan U ook kopen bij de publieks-
balies van de gemeentekantoren van 
Bergen en Heiloo. De Gemeenten vragen 
hiervoor een kleine opslag. Gezondheids-
verklaringen vaak verkrijgbaar bij 
rijscholen en de grote keuringsorganisa-
ties. De laatsten vragen dan prijzen van 
€41.00 tot €44.80 Na invulling van de 
gezondheidsverklaring moet U deze 
opsturen naar het CBR waarna U een 
medische verklaring terug krijgt.
U moet zelf een eigen geneeskundige 
verklaring meenemen. 

Wij kennen 2 keuringsinstellingen, bij 
wie u de benodigde gezondheidsverkla-
ring 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 in Alkmaar €35. In 
Heiloo en Bergen €40 Leden EVEAN €5 
korting. Lidmaatschap vermelden bij 
aanmelding. Gezondheidsverklaring € 41

Rijbewijskeuringsarts tel 036-7200911
www.rijbewijskeuringsarts.nl
Kosten keuring €45,-- Leden FASv €35,--
Locatie Zorgcentrum Westerhout. 
Vermeld bij het afspreken dat U lid is van 
de FASv. Gezondheidsverklaring €45 

Goedkope Keuringen tel 085-4883616
www.goedkopekeuringen.nl
Kosten keuring €35,--Leden 
Seniorenvereniging en leden EVEAN 
€30,--Gezondheidsverklaring €45 
Locaties Alkenhorst Hoefplan en 
Bibliotheek Heiloo. Vermeld bij het 
afspreken dat U lid is van de 
Seniorenvereniging Alkmaar of van 
EVEAN

Op aanvraag sturen wij U een verklaring 
dat U lid van de 
Seniorenvereniging/FASv is.
Let op!! Deze informatie zullen we niet 
in elk ledenbericht herhalen.

Wilt U onze Seniorenvereniging bij Uw 
vrienden en kennissen aanbevelen?
De voordelen en een aanmeldings-
formulier vindt U op de laatste 
bladzijde van dit ledenbericht.
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De landelijke belangenbehartiging
Voor de belangenbehartiging bij de 
landelijke politiek zijn wij via de 
Federatie van Algemene Senioren-
verenigingen (FASv) aangesloten bij de 
Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden (NVOG)
Deze NVOG doet in een wekelijkse 
nieuwsbrief verslag van haar werk-
zaamheden en van de stand van zaken bij 
de belangenbehartiging op gebied van 
inkomen, pensioenen en zorg en huis-
vesting.
U kan zich voor toezending van deze 
nieuwsbrief via internet aanmelden bij:
http://www.gepensioneerden.nl/nieuwsbri
ef/aanmelden

Bij Siem Bakker
In de maand april van dit jaar hebben wij, 
de klaverjasclub van de 
“Seniorenvereniging” een klein feestje 
gevierd, dit naar aanleiding van de 
negentigste verjaardag van de Heer Siem 
Bakker. Hij is èèn van de trouwste leden 

van onze kaartclub, hij slaat nooit een 
middag over, is altijd als eerste binnen in 
het buurthuis en gaat meestal als laatste 
de deur weer uit.
Wij de kaartclub hebben er een klein 
feestje van gemaakt en hem een leuk 
cadeau gegeven plus een bosje bloemen. 
Siem heeft ons op een heerlijk stukje toast 
met gerookte paling getrakteerd ( dat doet 
hij trouwens wel meer ).Wij hopen dat hij 
nog heel lang bij onze club blijft en niet 
alleen voor de paling op toast.

        Joke van Lienen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVULSTROOK MODESHOW OP DONDERDAG 21 November 2019.
NAAM                                ADRES                                       TELEFOON
---------------------------------   -----------------------------------------  ---------------
---------------------------------   -----------------------------------------   --------------

0  Ik/Wij betalen:€15 
Per bank op rek NL28 INGB 000 7 4433 93  op naam van Seniorenvereniging Alkmaar

0  Ik/wij stappen op bij
0  Garage Bak
0  Busstation Rekerheem
0  Muiderwaard bushalte Wijkwaard
0  Centr.station bij A Heijn
0  Hoefplan naast AH
0  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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8 Redenen om lid te worden van de Seniorenvereniging Alkmaar

Als lid krijg je voor €5 hulp bij de belastingaangifte.
Kan je korting krijgen bij je ziektekostenverzekering
Kan je tot € 7.50 korting krijgen bij de rijbewijskeuring.
Kan je komen klaverjassen op maandag.
Kan je meedoen met bingo op woensdag.
Kan je 4 keer per jaar gratis naar een gezellige middag.
Kan je een paar keer per jaar mee met een dagtocht per bus
Kan je 4 keer per jaar samen met anderen uit eten.
Het kost maar € 15 per jaar, paren €25.
Aanmelden? Ga naar www.svalkmaar.nl/aanmeld.html , bel na 17.00 uur naar 072-5 117 
118 of stuur onderstaand aanmeldingsformulier op

Ik/Wij melden ons aan als lid van de Seniorenvereniging Alkmaar

Naam __________________________________

Adres __________________________________

Postcode __________________________________

Geboortedatum __________________________________

Telefoonnummer __________________________________

E-mailadres __________________________________

Naam 2e persoon __________________________________

Geboortedatum 2e persoon __________________________________

Wij maken de contributie voor de 2e helft van 2019 van €7.50 of € 12.50 over op 
bankrekening NL28INGB 0007 4433 93 ten name van Seniorenvereniging Alkmaar

Opsturen naar Seniorenvereniging Alkmaar Westerweg 47 1815 DC Alkmaar 
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