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Nieuwsbrief februari 2022
Vanuit het bestuur 

Ziekenboeg 

Afgelopen periode zijn alle bestuursleden 

afwisselend ziek geweest en inmiddels  

hersteld. Hierdoor zijn wat bestuurlijke taken 

vertraagd.  

 

Subsidie 

Goed nieuws! We hebben subsidie 

aangevraagd bij de gemeente voor het jaar 

2022 en deze is door de gemeente toegekend. 

De reden hiervoor is dat onze activiteiten 

bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling 

‘Velsenaren ervaren sociale verbondenheid’.   

Dankzij de subsidie hebben we een kleine 

buffer bij het organiseren van dagtochten en 

een tegemoetkoming voor de 

huisvestingskosten voor bijvoorbeeld het 

klaverjassen in het Dorpshuis Het Terras.  
 

Contributie 

De jaarlijkse contributie is nog niet 

afgeschreven van uw bankrekening. Naar 

verwachting zal dat geschieden in de loop van 

de maand maart.  
 

KBO 

Vanwege coronamaatregelen zijn we niet 

meer met het bestuur van de KBO bij elkaar 

geweest om te spreken over een vorm van 

samenwerking. De gesprekken worden begin 

maart hervat. In de volgende nieuwsbrief 

hopen we u meer te kunnen vertellen.  

 

Activiteiten 

Het klaverjassen in Het Terras is weer gestart.  

We zijn in gesprek met De Hofstede over het 

organiseren van een rummikub drive of 

spellenmiddag.  

 

 

 

Dagtochten  

Goed nieuws! Doordat we subsidie hebben 

ontvangen kunnen wij het ons veroorloven 

om dit jaar 3 of 4 dagtochten te organiseren.  

De eerste dagtocht is op donderdag 24 maart 
naar het Museum Dansant in het Brabantse 
Hilvarenbeek.  
Het museum is in Art Nouveau- en Tuschinski 
stijl gebouwd en is een museum vol muziek. 
Als u naar binnen gaat waant u zich in het 
begin van 1900. In een sfeer die bepaald 
wordt door prachtige orgels, mahonie, kristal 
en spiegels beleeft u een programma dat u 
niet snel zult vergeten. Tijdens de rondleiding 
maakt u een reis door de tijd en beleeft u de 
gezellige sfeer van weleer. U maakt kennis 
met het magistrale Mortier-orgel en bent in 
de gelegenheid een dansje te doen op de 
klanken van een mechanisch robot-orkest. 
Voor degenen die het museum al kennen is er 
iets nieuws. De locatie is namelijk uitgebreid 
met een nostalgische kermis anno 1950. Op 
net zo’n humoristische wijze als boven, gaat u 
terug in de tijd, maar nu naar de tijd toen de 
kermis nog 3 dagen het feest van het jaar was 
met o.a. het rad van fortuin, cinemascoop, 
vlooientheater, Brusselse wafels, 
suikerspinnen enz.  
Onderweg naar Hilvarenbeek stopt u met de 
rolstoelvriendelijke touringcar voor koffie met 
gebak. In het museum krijgt u een 
broodjeslunch met worstenbroodje 
aangeboden. 
 
Deze dagtocht kunnen wij u aanbieden voor 
de ledenprijs van   € 51,50  
en niet-leden betalen  € 56,50 

 

Dit is inclusief entree museum, busreis, koffie 

met gebak, lunch, portie poffertjes, 

suikerspin, drankje en wafel. 
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Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 18 maart 

2022. 

 

Opstapschema:  

08.30 IJmuiden, Planetenweg De Dwarsligger  

08.45 Santpoort-Noord, Het Terras 

09.00 Velserbroek, De Hofstede grote 

parkeerplaats Vestingplein. 
 

Rond de klok van 18:00 uur bent u weer thuis.  
 

Bijgevoegd vindt u het inschrijvingsformulier.   

 

 

 

 

 

Kroonjarigen  

We feliciteren mevrouw E. Kamminga - Cop 

met haar 90ste verjaardag.  

 

Belastingservice 
Net als vorig jaar kunt u voor hulp bij het 
invullen van uw belastingopgave terecht bij 
de heer Hugo Huneker. 
hugohuneker@gmail.com  

Tel.nr. 06-50292437        
 

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

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

Cock Reiff, penningmeester. Tel.nr. 06-22525047  

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

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