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Van de bestuurstafel:

Het mantelzorgcompliment

Na overleg met de GGD afdeling NoordHolland Noord heeft het bestuur van de
“seniorenvereniging”Alkmaar besloten om
alle activiteiten in het jaar 2020 af te blazen.
Dit houdt in geen Bingo,geen klaverjas,geen
culturele middagen,geen vrijwilligersbijeenkomst,geen najaarsexcursie en niet meer uit
eten.
Wij hebben deze beslissing met pijn in ons
hart genomen,maar deze “Coronacrisis”heeft
ons ertoe gedwongen.
Wij moeten een beetje zuinig op elkaar zijn,
tenslotte zijn wij met zijn allen een
risicogroep.
Aan het einde van dit jaar zullen wij weer wat
van ons laten horen,misschien zijn de
omstandigheden dan wat beter.
Het bestuur hoopt dat wij met zijn allen
gezond mogen blijven en wensen jullie
allemaal sterkte toe om deze rare tijd door te
komen.

Inwoners van de Gemeente Alkmaar die al
langer dan een half jaar thuiszorg of
geïndiceerde zorg vanuit de WMO zoals
huishoudelijke hulp, dagbesteding, een
scootmobiel of een pas voor de regiotaxt
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. Ook partners vallen hier onder.
De aanvraag over 2020 moet voor 15
december worden ingestuurd. Aanvragen
kan alleen nog via internet met of zonder
een digid. Zie hiervoor de website van de
Gemeente https://www.alkmaar.nl/zorg-enondersteuning/mantelzorgcompliment/
Voor hulp bij het aanvragen verwijzen wij U
naar elders in dit ledenbericht.

De voorzitter
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AGENDA
Zoals de voorzitter al meldde hebben wij helaas
alle activiteiten zoals bingo, klaverjassen en
eventuele bustochten voor onbepaalde tijd
moeten staken. Dit om besmetting met corona te
voorkomen.
Mist U hierdoor contacten met anderen? Dan
kan U daar wat aan doen. Want ons lid Jory de
Greef heeft voorgesteld om kleine clubjes te
vormen die bij elkaar van tijd tot tijd gaan eten of
spelletjes gaan doen. Haar oproep volgt hier
onder.

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

Een Eetclub
Veel mensen vinden het niet leuk om alleen te
eten.
Soms kan dat zelfs leiden tot ondervoeding.
Met mensen die gastvrij zijn stel ik voor een
eetclub te organiseren. We eten om beurten bij
elkaar in een groepje van 4-6 mensen, Je hoeft
geen super keukenprins/ prinses te zijn, maar we
verwachten van elkaar wel een verzorgde
maaltijd, kan ook een lekkere stamppot of een
goede soep zijn.
Wie belangstelling heeft en/ of wat meer wil
weten kan mij mailen of bellen.
Jory de Greef
Wendelaarhof 54
1814GR Alkmaar
E-mail: jory38@gmail.com
Tel. 016893272.

Ledenadministratie: Kees Wiersma
Westerweg 47 1815 DC Alkmaar

Spelletjesmiddag
Wie heeft er belangstelling om in een groepje
van 4-8 personen deel te nemen aan een op te
richten spelletjesmiddag.. Gewoon om beurten
bij de mensen thuis.
Tijd en dag van de week moet nader in overleg
worden bepaald door de deelnemers.
Wie belangstelling heeft kan met mij contact
opnemen.
Jory de Greef
Wendelaarhof 54
1814GR Alkmaar
Mail: jory38@gmail.com
Tel: 06 16893272

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

Gelukkig

Coördinatie belastinghulp: Kees Wiersma
072-5117118
Coördinatie Bingo
Gre Visser-Verdonk K van t Veerstraat 48
1814 TS 072-5113437
grevisser24@gmail.com
Coördinatie bezorging ledenblad
Vacant
Mail:seniorenverenigingalkmaar@telfort.
nl
Website: www.svalkmaar.nl
Bank: NL28INGB0007443393
Naam: Seniorenvereniging Alkmaar.
Contributie €15 (echt)paren €25 per jaar
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De gratis Alkmaar Pas met €165
tegoed.

Hulp bij aanvragen mantelzorgcompliment kan U krijgen bij:

Heeft U een laag inkomen en nog geen
gratis Alkmaar Pas met een tegoed van
€165 (€85 als U nog geen AOW heeft) ?
Vraag een aanvraagformulier bij de
Gemeente tel 14072. Als U hem heeft
vraag dan bij onze penningmeester hoe U
dit tegoed kan gebruiken.

Voor Mekaar Oudorp
Telefoon: 072 5117311. Email: scwvm@deoever.nl
Vanuit: Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat
1 en Buurthuis De Wachter, Oudorperdijkje
65.

Wat is een laag inkomen?
Echtparen € 1.921,52 (1.724,17) per
maand.
Alleenstaanden € 1.394,90 ( 1.207,30) per
maand. Bedragen tussen haakjes voor
mensen die nog geen AOW hebben.
Betaalt Uw pensioenfonds vakantiegeld
niet apart dan mag U van het pensioen
8/108 deel of 7,4% aftrekken.
Let er op dat U bij het aanvragen zelf van
Uw op te geven inkomen per persoon
€24,24 van Uw AOW moet aftrekken en
van Uw pensioen €20,60 Verder moet U
van het pensioen 8/108 deel aftrekken als
het maandelijkse pensioen inclusief
vakantiegeld wordt uitbetaald.
Vergoeding eigen bijdrage CAK
Sinds 1 januari 2019 is de eigen bijdrage
voor WMO hulp als huishoudelijke hulp
en dagbesteding niet meer inkomensafhankelijk. Alleen mensen met AOW
betalen een vast bedrag van €19 per
maand in 2020.
Is U via het Gemeentepakket Compleet
bij Unive voor mensen met lage inkomens
verzekerd dan kan U bij Unive die eigen
bijdrage met terugwerkende kracht
vergoed krijgen. Ook als U die
verzekering niet heeft en toch een laag
inkomen heeft kan U met kans op succes
bij Haltewerk bijzondere bijstand
aanvagen voor deze eigen bijdrage vanaf
een half jaar geleden.

Voor Mekaar Daalmeer
Telefoon: 072 5617618.
Email: info@wijkcentrumdaalmeer.org
Vanuit: Wijkcentrum de Daalder, Johanna
Naberstraat 77.
RSWP (Regionale Stichting Wonen Plus)
Telefoon: 0299 820 139. Email:
g.hordijk@rswp.eu
Voor Graft-De Rijp, Schermer en Oterleek
WonenPlus Alkmaar
Telefoon: 072 512 27 11. Email:
info@wonenplusalkmaar.nl
Vanuit “Huis van de wijk” de Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4.
RCO de Hoofdzaak
Telefoon 072- 514 33 80. Email:
m.during@rcodehoofdzaak.org
Vanuit: Wijkcentrum Thuis in Overdie, Van
Maerlantstraat 8.
MEE&deWering
Telefoon: 088 – 0075 000. Email:
info@meewering.nl
Bibliotheek
Telefoon: 072 515 6644.
Email:
klantenservice@bibliotheekkennemerwaard.
nl
Op afspraak in een van de locaties van de
bibliotheek.
Het Mantelzorgcentrum
Telefoon: 072 562 76 18. Email:
info@mantelzorgcentrum.nl
Het Mantelzorgcentrum is bereikbaar voor
vragen van maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.
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De landelijke belangenbehartiging

Voor de belangenbehartiging bij de
landelijke politiek zijn wij via de
Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) aangesloten bij de
Koepel Gepensioneerden
Deze Koepel doet in een wekelijkse
nieuwsbrief verslag van haar werkzaamheden en van de stand van zaken bij
de belangenbehartiging op gebied van
inkomen, pensioenen en zorg en huisvesting.
U kan zich voor toezending van deze
nieuwsbrief via internet aanmelden bij:
https://www.koepelgepensioneerden.nl/aa
nmelden-nieuwsbrief/
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