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Nieuwsbrief oktober 2021
Algemene Ledenvergadering 

Op 7oktober was de ALV ledenvergadering. 

Piet Dankelman, al bijna 25 jaar bestuurslid, 

oud-voorzitter van de ANBO regio Velsen, 

heeft afscheid genomen als bestuurslid van 

de Senioren Vereniging Velsen. Wegens zijn 

jarenlange inzet is hij benoemd tot lid van 

verdienste. Wij wensen Piet nog een fijne 

periode toe en hopen hem graag nog eens 

tegen te komen bij een van onze activiteiten.  

 

We hebben tijdens de ledenvergadering onze 

zorgen geuit betreffende het geringe 

ledenaantal en financiële haalbaarheid van 

onze activiteiten.  

Daarom zijn we blij dat we ons kunnen 

aansluiten bij de maandelijkse spellenmiddag 

bij PUK. Zie ook activiteiten en de agenda op 

pagina 2. 

 

KBO 

De besturen van SVV en KBO (Katholieke 

Bond voor Ouderen)  zijn bij elkaar geweest 

voor een verkennend samenwerkingsgesprek. 

Op die manier willen we de ouderen in onze 

gemeente meer bieden. We denken aan het 

organiseren van een gezamenlijke activiteit 

voor onze leden of het promoten van de 

dagtochten in de wederzijdse nieuwsbrieven 

en op de websites.  

 

Activiteiten 

In samenwerking met Petanque Union 

Kennemerland (PUK) worden 1 keer per 

maand activiteiten op zondagmiddag 

georganiseerd.  

7 november, 5 december en 2 januari zijn de 

eerste data waarop u kunt klaverjassen,  

rummikub spelen, biljarten en darten. Om 

13.00 u is de kantine open, om 13.30 u 

starten we. Entree is € 2,50 (contant). 

Consumpties kunt u alleen met bankpasje/pin 

betalen. U kunt ook voor 50 eurocent lootjes 

kopen voor de loterij na afloop. 

PUK ligt schuin tegenover Mc Donalds aan de 

Vlietweg Haarlem. Met bus 3, 385 en 73 is het 

gemakkelijk te bereiken. Uitstappen bij 

Spaarneziekenhuis Haarlem-Noord.  

 

Dagtochten.  

De inschrijving voor de dagtochten loopt 

gestaag. Helaas hebben we nog niet genoeg 

aanmeldingen binnen voor de Vaartocht op 

de Vecht en de kerstmarkt in de Orchideeën 

hoeve. Voor promotie van de dagtochten en 

onze vereniging hebben we, naast een 

artikeltje in De Hofgeest / De Jutter, in de 

regio flyers verspreid. Op die manier hopen 

we dat we nog een aantal senioren kunnen 

enthousiasmeren voor één van onze 

dagtochten.  

 

Bibliotheek Informatiepunt Digitale Overheid 

Tegenwoordig kun je van alles regelen via 
internet. We moeten steeds meer dingen zelf 
regelen met de overheid, zoals het aanvragen 
van zorgtoeslag, een rijbewijs verlengen of 
een afspraak maken bij de gemeente. Veel 
mensen vinden dit nog lastig. 
Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je 
iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de 
bibliotheek. Zij denken met je mee en geven 
je informatie zodat je verder kunt.  
Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om 
hier gebruik van te maken. Iedereen is van 
harte welkom en de hulp voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een Digi D, het aanvragen 
van een schriftelijk vaccinatiebewijs of het 
plaatsen van de QR code corona is gratis! 
Spreekuren Informatiepunt Digitale Overheid:  
Dinsdag 10:00 – 11:00 uur in bibliotheek 
Velserbroek 
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Woensdag 19:00 – 20:00 uur in bibliotheek 
IJmuiden 

Donderdag 13:30 – 14:30 uur in bibliotheek 
IJmuiden 

 

  

Activiteiten agenda 
Activiteit Datum en tijd Locatie Prijs Organisator 
Klaverjassen 
 
 

Iedere 
vrijdagmiddag 
13:30 – 16:30 
uur. Zaal open 
13:00 uur 

Dorpshuis 
Het Terras 
Santpoort- Noord 

Leden SVV € 3,00  
Niet-leden € 4,00  
Per keer 

SVV 

Dagtocht Varen op de 
Vecht met muzikale 
Bingo 
Geschikt voor 
rolstoelgebruiker 

Donderdag  
28-10-2021 
10:00 –17:00 uur 
 

Opstapplaatsen: 
Dwarsligger 10 uur 
Het Terras 10:15 uur 
De Hofstede 10:30 
uur 

Leden SVV € 45,75 
Niet-leden € 54,75 
Info of inschrijven 
Zie 
https://svvelsen.nl   
Of bel 06-55847974 

SVV  

Klaverjassen, darten, 
biljarten of rummikub 

Zondag 7-11-21 
Zondag 5-12-21 
Zondag 2-1 -21 
Zaal open 13:00 
uur 
13:30 – 17:00 uur 

Petanque Union 
Kennemerland (PUK) 
Vlietweg – Haarlem 
(vlakbij Spaarne 
Gasthuis locatie 
Noord)  

€2,50 per keer 
Consumpties 
uitsluitend per pin / 
bankpasje 

PUK 

Dagtocht Kerstmarkt 
Orchideeënhoeve 
Geschikt voor 
rolstoelgebruiker 

Donderdag  
16-12-2021  
10:00 –17:00 uur 
 

Opstapplaatsen: 
Dwarsligger 10 uur 
Het Terras 10:15 uur 
De Hofstede 10:30 
uur 

Leden SVV € 44,75 
Niet leden € 49,75 
Info of inschrijven 
Zie 
https://svvelsen.nl   
Of bel 06-55847974 

SVV  

 

Jarigen 
Geen jarigen die in de maand oktober een kroonjaar hebben bereikt of gaan bereiken.  

 

  

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   

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

 
 
 
 

https://svvelsen.nl/
mailto:secretaris@svvelsen.nl
https://svvelsen.nl/
https://svvelsen.nl/

