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Nieuwsbrief september 2021
Algemene Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering wordt 

gehouden op donderdag 7 oktober in Het 

Terras te Santpoort-Noord. De bijeenkomst 

begint om 10 uur.  Zaal open om 9:30 uur.  

 

Activiteiten 

Het klaverjassen is weer gestart. Vanaf juni 
iedere vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur 
in Dorpshuis Het Terras. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Ans 
Valk  06-40285064.  
Voor leden €3,00 en niet-leden €4,00. 
 
Rummikub 

We zijn nog steeds bezig het rummikub dat in 

februari 2020 in De Hofstede een geslaagde 

middag bleek, voort te zetten. Vooralsnog 

hangt hervatting af van de huurprijs van de 

ruimte en versoepeling van de covid regels. 

Dagtochten.  

Eindelijk is het zover dat we weer dagtochten 

mogen organiseren. We hebben 2 leuke 

dagtochten voor u uitgezocht.  

Voor beide dagtochten geldt:  

• Rolstoelvriendelijk 

• Inschrijving via een formulier met 

bankmachtiging.  

• Formulier inleveren bij SVV secretariaat, 

Binnenweid 10, 1991 EN VELSERBROEK of 

inscannen en mailen naar 

secretaris@svvelsen.nl  

• Contante betaling dagtocht is niet 

mogelijk.  

• Coronaregels zijn van toepassing. Op dit 

moment geldt: mondkapje in de bus en 

het tonen van een coronatoegangsbewijs. 

(zie ook coronatoegangsbewijs p.2).  

 

Dagtocht Varen op de Vecht met lunch en 

muzikale bingo 

In overleg met Eemland Reizen hebben we 

onze eerste dagtocht samengesteld. Op 

donderdag 28 oktober rijden we met de 

touringcar via een toeristische route door de 

Gooi- en Vechtstreek en arriveren rond het 

middaguur in Maarssen. Daar schepen we in 

bij rederij Stichtse Vecht voor een 3 uur 

durende rondvaart. Tijdens de rondvaart is er 

een lunch en een muzikale bingo.  

Voor leden kost deze dagtocht €49,75; niet-

leden betalen €54,75. Via een machtiging 

geeft u onze penningmeester eenmalig 

toestemming het bedrag rond 23 oktober van 

uw rekening af te schrijven. Het 

inschrijvingsformulier zit in de envelop. 

Sluitingsdatum inschrijving 8 oktober 2021  

De opstappunten zijn als vanouds De 

Dwarsligger in IJmuiden (10.00 uur); 

Dorpshuis Santpoort-Noord (10.15 uur) en De 

Hofstede (10.30 uur). Rond 17.00 uur zijn we 

terug. 

Dagtocht Kerstmarkt Orchideeënhoeve 
donderdag 16 december 
Deze dagtocht brengt ons met de touringcar 
naar de kerstmarkt in De Orchideeënhoeve in 
Luttelgeest (Fr). Voorafgaand aan het bezoek 
lunchen we in Tolbeek. In december 
verandert de Orchideeënhoeve in een 
magische kerstwereld met bijzondere 
bloemen, planten en dieren. Cadeautjes, 
winterse lekkernijen en gezellig 
entertainment zorgen voor een heerlijke 
kerstsfeer.  
Voor leden kost deze dagtocht €44,50; niet-

leden betalen €49,50. Via een machtiging 

geeft u onze penningmeester eenmalig 

toestemming het bedrag rond 25 november 
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van uw rekening af te schrijven. Het 

inschrijvingsformulier zit in de envelop. 

Sluitingsdatum inschrijving 1  december 2021 

De opstappunten zijn als vanouds De 

Dwarsligger in IJmuiden (10.00 uur); 

Dorpshuis Santpoort-Noord (10.15 uur) en De 

Hofstede (10.30 uur). Rond 17.00 uur zijn we 

terug. 

Coronatoegangsbewijs  

Vanaf 24 september heeft u een 

coronatoegangsbewijs nodig bij o.a. alle 

horecagelegenheden, bioscopen, 

evenementen, professionele 

sportwedstrijden. U dient met dit bewijs aan 

te tonen dat:  

• U gevaccineerd bent en/of 

• Uit een test blijkt dat u corona heeft 

gehad en bent hersteld en/of 

• U in de afgelopen 24 uur getest bent en 

de uitslag is dat u geen corona had.  

 

Voor onze dagtochten hebben wij 

afgesproken dat indien u volledig bent 

gevaccineerd ook een aantekening in het gele 

boekje volstaat of fotokopie(ën) van uw 

vaccinatie. Dit dient u samen met u 

identiteitskaart bij u te hebben. Voor een 

bezoekje aan de cafetaria of restaurant kan 

het zijn dat de plaatselijke horeca een 

coronatoegangsbewijs aan u vraagt. Dit 

bewijs kunt u op 3 manieren aanvragen.  

1. Heeft u een mobiele telefoon waarop u 

een app kunt downloaden, downloadt dan 

CoronaCheck en volg de stappen.  

 
2. U kunt ook bellen naar de CoronaCheck 

helpdesk, telefoonnummer 0800-1421. 

Houdt u, uw burgerservicenummer (BSN) 

bij de hand, want dat heeft u nodig  om 

het papieren coronabewijs thuis gestuurd 

te krijgen.  

3. Het coronabewijs kunt u ook via de 

website https://coronacheck.nl/nl/print/  

Aanvragen. U heeft een DigiD code nodig 

om in te loggen. Heeft u geen DigiD? Deze 

kunt u via dezelfde website aanvragen.   

Lukt het niet om een Coronatoegangsbewijs 

aan te vragen, schakel dan de hulp in van  

familie, een vriend of goede buur. U kunt ook 

Margret de Graaf bellen (06-55847976), zij is 

bereid om samen met u het Coronabewijs aan 

te vragen. 

 
 

Jarigen 
De bijzondere jarigen van de maanden juni, juli, 

augustus en september zijn:  

Mw. H.G. Buddenberg – Horsman  - 75 jaar 

Mw. C.A. Groot-Plijter    - 70 jaar 

Dhr. W.F. Koene   - 90 jaar 

Mw. J.B. Legroe-Vessies  - 80 jaar 

Dhr. A.K. Moerman   - 75 jaar 

Mw. E. J. Rusman   - 65 jaar 

Mw. M.J. Welp - van der Berg  - 90 jaar 

Dhr. J.P. Deshayes   - 80 jaar 

Mw. P.J. Koelemeijer - van Steijn - 70 jaar

  

Bestuur 
Hans van Leeuwen, Voorzitter. Tel.nr. 023-5388593  

Margret de Graaf, Secretaris. Tel.nr. 06-55847976   

Cock Reiff, Penningmeester. Tel.nr. 023-5389959  

Minke Uytendaal, Bestuurslid. Tel.nr. 06-40841152   

Piet Dankelman, Bestuurslid. Tel.nr. 023-5375069   

Janneke van de Pol, Bestuurslid.Tel.nr. 023-5388593  
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