‘Herinneringen vanaf de jaren tachtig.’

Mevr. Annie Rietbroek
in De Sociëteit, anno 2018
Fotografie:Henk Dogger

Activiteiten van de Stichting Bejaardenzorg Alkmaar in De Sociëteit
Mevrouw Annie Rietbroek-Beers en haar man Koos zijn vanaf de jaren tachtig jarenlang
actief geweest voor de Stichting Alkmaarse Bejaardenzorg. De activiteiten van het S.A.B.,
opgericht in 1953, vonden plaats in De Sociëteit. Mevrouw Rietbroek (84 jaar) kijkt anno
2018 terug op deze tijd.
Biljart en bestuur.

Penningmeesterschap overgenomen van man.

‘In de zestiger jaren is mijn man op de

‘Mijn man is tot zijn overlijden in 2008

dinsdagavond gaan biljarten in De Sociëteit. Vele

penningmeester van de S.A.B. geweest. Hij biljartte

jaren zat hij in de technische commissie samen

ook nog elke week, tot een paar weken voor zijn

met Jan Lenstra. Zij deelden de wedstrijden in en

overlijden. Daarna heb ik het penningmeesterschap

zorgden voor de uitslagen. Toen de

overgenomen en dat is eigenlijk heel

penningmeester aangaf ermee te willen stoppen,

vanzelfsprekend gegaan. In 2009 heb ik het

is mijn man gevraagd om dit te doen. Maar

overgedragen aan Dick van de Vlugt.

eigenlijk was hij hier niet zo goed in en daarom

Als bestuur kwamen wij eens in de twee maanden bij

vroeg hij mij om hem hiermee te helpen. En zo

elkaar voor een vergadering. Wij hebben nog steeds

hebben wij het gedaan. Wekelijks werden alle

een goed contact met elkaar en gaan ook af en toe

gegevens van zowel de biljartclub als de Sociëteit

met elkaar uit eten. Dat houden we er wel in.’

ingevoerd.’

Verhaal van de maand. Februari 2018

Drankjes van weleer
Vermouth, port, bessen, vieux,
citroentje, jonge jenever
f 1,70.
Vaststelling prijzen consumpties,
16 mei 1988.
Activiteiten van het S.A.B.
‘Op vrijdagmiddag was er altijd klaverjassen. Het zat dan vol met zo’n

Het verhaal van
de maand

dertig tot veertig mensen.
Er waren af en toe wel eens vergaderingen en er was een borduurclub, als

Elke maand vertellen

ik me goed herinner op dinsdagochtend. Het was allemaal bestemd voor

we een verhaal over

oudere mensen uit Alkmaar. Voor de rest van de week was er niet zoveel.

Luttik Oudorp,

Het bestuur wilde wel dat er meer activiteiten kwamen, maar de
beheerder vond het volgens mij wel goed zo.’

Verdronkenoord of
omgeving.
Het is een van de
verhalen die we

Einde S.A.B.
In 2015 heeft Stichting Binnenstadcentrum, op verzoek van de gemeente
Alkmaar, het beheer en de exploitatie van de Sociëteit overgenomen. Er

hebben gehoord aan
onze

Verhalentafel,

was een conflict ontstaan met de toenmalige beheerder.
‘Dit is een heel nare periode geweest,’ vertelt Mevrouw Rietbroek. ‘Ik heb

elke donderdag tussen

er toen wakker van gelegen en ik heb het heel erg gevonden dat het op

10-12 uur

deze manier moest aflopen. Maar op deze manier kon het niet meer. De

in de Sociëteit.

inkomsten waren niet meer voldoende om de lasten te betalen. Als
bestuursleden zijn wij nog een korte tijd bezig geweest om het draaiende
te houden. Nu - na de overname - kunnen we heel tevreden zijn en is de
Sociëteit weer een gezellige gelegenheid.’
Bronvermelding
- Interview met mevrouw Annie Rietbroek-Beers (2018)
- Notulen Stichting Alkmaarse Bejaardenzorg
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