Oprichting van Stichting Bejaardenzorg Alkmaar 1953
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Activiteiten van S.A.B. in De Sociëteit
Na de Velo-wasmachines is het pand aan het Luttik Oudorp jarenlang gehuurd door de
Stichting Alkmaars Bejaardenzorg. Op negen september 1953 verscheen een groepje
Alkmaarders bij notaris Zijnen om deze stichting op te richten. In de statuten die toen bij de
notaris werden opgesteld lezen we het doel, de namen en beroepen van de oprichters en
wat zij onder ‘bejaarden’ verstaan. De bijbehorende krantenartikelen spreken voor zich.
Grootse plannen in de statuten
‘Doel der S.A.B. is op grondslag van de groots D
mogelijke samenwerking van alle
e
bestuursleden in het belang der Alkmaarse
S
Bejaarden werkzaam te zijn, zowel op het
t
gebied van de ontspanning als op dat van de
a
sociale en medische verzorging, hun noden in t
de ruimste zijn op te sporen en plannen ter
u
oplossing daarvan te ontwerpen en
t
uitvoering van die plannen te bevorderen,
e
n
ongeacht politieke, religieuze of
maatschappelijke opvattingen.’

In de statuten staan de namen en beroepen van de
Alkmaarse oprichters vermeld: garagehouder,
weduwe, boekhouder, (vrouw) zonder beroep,
hoofdboekhouder, (man) zonder beroep en een
vrouw die haar man - arts - vertegenwoordigt.
‘De stichting krijgt de naam: Stichting Alkmaarse
Bejaardenzorg, hierna te noemen S.A.B.
Onder bejaarden wordt verstaan zij, die de leeftijd
van vijf en zestig jaar hebben bereikt, en zij die na
hun zestigste jaar van hun pensioen moeten
leven.’
Verhaal van de maand. Maart 2018

Het verhaal van
de maand
Elke maand vertellen
we een verhaal over
Luttik Oudorp,
Verdronkenoord of
omgeving.
Het is een van de
verhalen die we
hebben gehoord aan
onze

Verhalentafel,
elke donderdag tussen
10-12 uur
in de Sociëteit.

Stukjes uit krantenartikelen 1953

Bronvermelding
- Statuten Stichting
Alkmaarse Bejaardenzorg
- Alkmaarsche Courant

Krant 1966: ‘Koperen jubileum’
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