WIJ OUDEREN
Tekst einde

nieuws van de

Seniorenvereniging Alkmaar

Lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
Deze is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden
Jaargang 8 nr 2

Uitgave September 2021
Het volgende ledenbericht komt in december 2021

Van de bestuurstafel:

Het mantelzorgcompliment

Ik hoop dat we eindelijk weer terug kunnen
naar de tijd van voor “CORONA”
En dat we eindelijk weer een beetje normaal
kunnen leven.
Zoals u in dit ledenbericht kunt lezen gaan we
alle activiteiten weer opstarten, wij hopen dat
u met heel veel naar de gezellige middag van
9 september komt, de West-Friezen zijn al
eerder bij ons geweest en dat was toen een
groot succes.
Het optreden van de West-Friezen is deze keer
vanwege de anderhalve meter in de grote zaal.
Joyce heeft weer voor een mooi programma
gezorgd, wat dat voor programma wordt hoort
u in het volgende ledenbericht.
Ook deBingo start weer op 8 september, weer
onder de bezielende leiding van Grè en Pieta.
Wij hopen op een fijn vooral gezond en
normaal seizoen en hopen dat er heel veel
mensen aan de activiteiten gaan deelnemen.

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 regiotaxi
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. Deze
zoeg moet wel minstens 8 uur per week
worden gegeven.
De aanvraag over 2021 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/directregelen/zorg-enondersteuning/mantelzorgcompliment/
Voor hulp bij het aanvragen verwijzen wij U
naar elders in dit ledenbericht.

Namens het bestuur Joke van Lienen
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AGENDA
DONDERDAG 9 September 14.00 uur

Voorzitter: Joke van Lienen
Tuinderspad 145 1813CX Alkmaar
Liene029@planet.nl 072-5125646

Humor op z`n West Fries Het Westfries
Collectief neemt u mee naar haast vervlogen
tijden van de legendarische conferencier Kees
Stet. Fraai opgebouwde moppen voor álle
leeftijden: soms lekker ondeugend en vaak nét
anders aflopend dan je verwacht. Onbedaarlijk
lachen om die skoftig leuke humor.

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 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.

Tijd van 14.00 - 16.00 aan de Coornhertkade
106. Toegang inclusief kopje koffie of thee
gratis.

Samen uit eten.
Vrijdag 24 September 2021
Restaurant Roberto Kennemerstraatweg 159
1814GH 072-582 3568
Graag aanwezig zijn tussen 17.00 - 17.30 uur
(Voor donderdag 23 september opgeven bij
Joyce 072-5122337)

Contributie €15 (echt)paren €25 per jaar
Activiteiten:
Elke maandagmiddag Klaverjassen.
Van 13.30 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 begint maandag 6 september
Bingo begint woensdag 8 september
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Klaverjassen:
Eindelijk is het zover, 6 september gaan
we weer klaverjassen.
En hopelijk kunnen we dit het hele
seizoen volhouden. Ik hoop dat we er met
z’n allen weer een gezellig seizoen van
gaan maken.
Als u mensen kent die ook wel eens een
kaartje willen leggen neem ze dan gerust
mee want er is nog plaats genoeg.
De aanvangstijd is voortaan 13.30 uur, dit
is op verzoek van Kitty Langeveld
veranderd, het is voor haar moeilijk om
de oude tijd te halen en voor ons maakt
het niet zoveel uit.
Ik hoop jullie allemaal in goede
gezondheid op 6 september om 13.30 uur
te begroeten.
Joke van Lienen
Wat met de Bingo als Gre Visser ziek
wordt?
Als Gre Visser ziek wordt hangt het
doorgaan van de bingo aan een zijden
draadje. Gre heeft dringend versterking
nodig
Kent U iemand uit U omgeving die bij het
verzorgen van de bingo wil helpen ? Laat
het Gre weten op telefoon 06-11196659
Het is volgens Gre heel leuk en dankbaar
werk om de deelnemers zo blij met de
gezellige bingo te maken.
Als Uw partner in een verpleeghuis
verblijft.
-Vul bij de belastingaangifte in dat U
beiden recht heeft op de AOW voor
alleenstaanden.
-Kijk of U nu soms recht heeft op
huurtoeslag. Het inkomen en vermogen
van Uw partner tellen niet mee!!
-Vraag bij de belastingdienst toeslagen
per brief om voor de zorgtoeslag niet
langer als toeslagpartners te worden
behandeld. Adres Belastingdienst/
Toeslagen Postbus 4510 6401JA Heerlen.
De zorgtoeslag wordt dan meer!!
Uw levensverhaal.
Inge heeft al voor veel mensen het
verhaal van hun leven op papier gezet.
Dat deed zij aan de hand van wat die
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mensen haar over hun leven vertelden. Nu
zij niet meer werkt en vrije tijd heeft wil
zij kosteloos voor mensen die dit leuk
vinden hun levensverhaal op papier zetten
Wilt U Uw levensverhaal graag op papier
nalaten, bel mij dan. Dan kan ik U in
contact brengen met Inge.
Kees Wiersma tel 072-5 117 118
De belasting invul service.
De belastinginvul hulpen worden zo
langzamerhand een dagje ouder. Daarom
is het team van invullers hard aan
uitbreiding met nieuwe (jongere) krachten
toe. Want als er met een van de huidige
invullers iets gebeurt dan raakt de
invulservice in grote problemen. Het
invullen vereist geen speciale kennis en is
makkelijk te leren. Wij helpen hen daar
natuurlijk bij. Kent U iemand uit Uw
omgeving die ons met dit dankbare werk
wil helpen? Laat het mij weten.
Kees Wiersma tel 072-5 117 118
Hulp bij aanvragen mantelzorgcompliment kan U krijgen bij:
Voor Mekaar Oudorp
Telefoon: 072 5117311. Email:
scwvm@de-oever.nl
Vanuit: Wijkcentrum De Oever,
Amstelstraat 1 en Buurthuis De Wachter,
Oudorperdijkje 65.
Voor Mekaar Daalmeer
Telefoon: 072 5617618.
Email: info@wijkcentrumdaalmeer.org
Vanuit: Wijkcentrum de Daalder, Johanna
Naberstraat 77.
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
Lukt het met familie of deze
hulpverleners niet dan mag U ook Kees
Wiersma vragen. Telefoon 072-5 117 118

