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Nieuwsbrief juni 2022
Vanuit het bestuur 

Vrijdag 20 mei heeft Minke Uijtendaal op de 

algemene ledenvergadering afscheid 

genomen als bestuurslid van SVV.  

Jarenlang was zij actief als begeleidster van de 

klaverjasclub. Daarnaast was zij altijd 

inzetbaar voor allerlei hand- en spandiensten. 

Wij danken haar voor haar jarenlange inzet. 

Het bestuur heeft haar daarom benoemd tot 

lid van verdienste.  

Ans Valk heeft zich bereid verklaard om haar 

op te volgen als bestuurslid. Ans draait al een 

jaar geheel zelfstandig de klaverjasclub in 

dorpshuis Het Terras. We zijn als bestuur 

ontzettend blij dat we een waardige opvolger 

voor Minke hebben gevonden.  

 

Activiteiten 
 

Rummikubdrive 

Nieuwe datum rummikub 14 juni! 

Afgelopen dinsdag 10 mei heeft onze 

vereniging voor het eerst na februari 2020 

een 

rummikubmiddag 

kunnen 

organiseren. Met 

posters, een 

stukje in de 

nieuwsbrief, 

artikeltje en 

vermelding in de 

agenda van de De 

Hofgeest / De Jutter en mond-tot-

mondreclame maakten we het bekend. 

Slechts 8 dames hebben die middag in De 

Hofstede enthousiast om 3 prijzen gestreden. 

We wilden graag dat deelnemers zich vooraf 

telefonisch bij Margret melden. Misschien 

heeft dat ertoe geleid dat de opkomst zo 

mager was (in februari 2020 26 spelers). 

Daarom is besloten dat iedereen op dinsdag 

14 juni (dus niet op 7 juni!) de zaal van De 

Hofstede kan binnenlopen om mee te doen. 

Zegt het voort!  

Deze gezellige middag kost u als lid van SVV of 

KBO € 3,00. Niet-leden betalen € 4,00. 

Consumpties zijn voor eigen rekening.  

 

Zaterdag 14 mei 2022 Klootschieten  

Met een select groepje van 4 deelnemers 

hebben we samen met FullSpeed een 

wedstrijdje klootschieten ondernomen. 

Iedere deelnemer werd toegevoegd aan een 

groepje ervaren spelers van Full Speed. Zo 

ontstonden 4 groepen die tegen elkaar 

streden om in zo min mogelijk worpen de 

eindstreep te halen. Met mooi weer, 

gezelligheid en in 

het prachtige 

Beeckestijn werd er 

fanatiek gekloot. De 

oudste deelnemer, 

een dame van 90 

jaar heeft met haar 

groepje gewonnen.   

 

Indien u het ook 
een keertje wil proberen, op zaterdag 3 
september start het nieuwe 
klootschietseizoen. Wilt u meedoen? Geef u 
op bij Margret de Graaf tel.nr. 06-55847976. 

Datum en tijdstip: 3 september aanvang 
09:30  
Locatie: Tolsduinerlaan 8A Velsen-Zuid (aan 
het voetpad bij voetbalvereniging IJmuiden – 
gymnasium Felisenum) 
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Dagtocht varen door de Biesbosch woensdag 

8 juni 

Met een volle touringcar gaan we woensdag 8 
juni naar de Biesbosch. Denkt u eraan dat u 
op tijd bij de afgesproken opstapplaats bent.  
Hieronder de vertrektijden van de bus per 
opstapplaats.  
 

Opstapschema:  

08.45 IJmuiden, Planetenweg De Dwarsligger  

09.00 Santpoort-Noord, plantsoen Naaldkerk 

09.15 Velserbroek, De Hofstede grote 

parkeerplaats Vestingplein. 

 

Vooraankondiging Dagtocht Floriade Almere  

Op dit moment zijn we druk bezig een 

dagtocht naar Floriade Almere te realiseren. 

De datum is al bepaald: 10 augustus. We 

organiseren deze dag in nauwe samenwerking 

met KBO Velsen. Omdat veel over de invulling 

van deze zomerdag nog in ontwikkeling is, 

kunnen we in deze Nieuwsbrief nog niet in 

details treden.  

Floriade is een 

Wereldtuinbouwtentoonstelling die sinds 

1960 één keer per 10 jaar wordt 

georganiseerd. Alleen al daarom is het 

interessant naar Almere te gaan. Onder het 

thema  Growing Green Cities presenteert 

Floriade 2022 oplossingen die nodig zijn om 

steden groener, gezonder en leuker te maken. 

Hoe maak je een dichtbebouwde stad groen? 

Hoe zorg je voor duurzame voedselproductie 

voor en door de stad? Hoe zorg je voor 

schone lucht, schoon water en schone 

bodem, zodat we ons lichamelijk en geestelijk 

zo fit mogelijk voelen? Welke nieuwe 

manieren van energie kunnen we opwekken, 

opslaan en besparen? 

Eind juni begin juli ontvangt u in een extra 

Nieuwsbrief nadere informatie over 

aanmelding, kosten, indeling van de dag 

enzovoort. In een e-mail naar 

secretaris@svvelsen.nl  kunt u zich al opgeven 

voor deze dagtocht. Dus niet telefonisch! 

Vooraankondiging Midweek Klaverjassen  

Vledder.  

Overdag een leuke excursie met de bus en ’s 

avonds een spelletje klaverjas? 

Touringcarbedrijf Brinkzicht uit Vledder 

organiseert in het najaar weer een 

klaverjasweek.  In juli brengen we een extra 

nieuwsbrief uit met meer info. Naar 

verwachting kost deze midweek tussen de € 

400,-- en € 450,-- op basis van volpension.   

 

Kroonjarigen  

Mevr. Th. Van Schie-Dijkzeul   90 jaar 

Dhr. G.W. Vis    85 jaar 

 

Belastingservice 
Voor hulp bij het invullen van uw 
belastingopgave kunt u terecht bij de heer 
Hugo Huneker. Deze hulp is uitsluitend voor 
leden van SVV. 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  

Ans Valk, bestuurslid. Tel.nr. 06-40285064 

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