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BESTUUR  van GUYOT 50+ 

Ere Voorzitter H. Zegerius † 

Hetty Schelvis  (voorzitter)  

 
Olienka  van Hoven (secretaris) 

           Adres  zie boven 
 
Han Buytendijk (penningmeester) 

penningmeester@guyot50.nl 
 
Banknummer  NL 24 INGB 0000376821 
t.n.v. SADOV Guyot 50 plus  
 
AFDELINGSBESTUREN: 
Klaverjas  Guyot 

Fred Kruiswijk  (commissie) 
Vrouwenclub  Guyot 
Hanneke Landwehr (commissie)  
Jokerclub DoJokA 

Metha Hettema (commissie) 

Activiteiten Guyot 50+ 

Ton de Ridder (voorzitter) 
Anja Werkendam (penningmeester) 
Banknummer NL 55 INGB 0007695980 
t.n.v. Ouderenvereniging Guyot 50 plus, 

  afd. aktiviteiten               

Dagrecreatie 65 Plussers 

Willy Lengers 
 

ACTIVITEITEN bij DOC: 
• Vrouwenclub  

• 2
e
 zondag van de maand van 10.00 

uur tot 13.00 uur 
• Guyot-bijeenkomst  

• 2
e
 zondag van de maand van 13.00 

uur tot 17.00 uur 
• Klaverjasclub GUYOT 

• 1x per maand op vrijdagavond vanaf 
19.30 u. 

• Jokeren DoJokA 

• 1x per maand op vrijdagavond vanaf 
19.30 u. 

 

GUYOT 50+                     
Secretariaat:   GUYOT  50+     Willebroekstraat 21         1066 WE  Amsterdam 
 

e-mail: secretaris@guyot50.nl                           website: www.guyot50.nl  
 
Voor adres- en E-mailwijzigingen verzoeken wij u dringend aan secretaris 
(zie boven) door te geven 

 
 

Van de bestuurstafel 
 

De zomerstop is voorbij, wel wisselvallig weertje gehad in juli en 
augustus. Wel meegevallen met af en toe zon in Nederland. 
Jullie hebben wel genoten met jullie vakantie hé! 
We gaan weer verder met onze bijeenkomsten in de komende 
maanden. De eerste bijeenkomst is op zondag 10 september, 
dan zien we allemaal elkaar weer! 
 
Olienka van Hoven gestopt met de dagrecreatie en de redactie 
 
Wegens familieomstandigheden in Rotterdam moet ik helaas 
stoppen met ondersteuning aan de dagrecreatie en redactie. 
Ik moet dan vaker naar Rotterdam reizen. Dat zal niet voor een 
paar maanden duren, maar jaren. 
Daarom doe ik voor het laatst met dit blad. 
Natuurlijk wil ik jullie geen twijfel bezorgen, wanneer ik wel of 
niet kan, dus het lijkt me het beste om de taken aan de nieuwe 
personen over te handigen, die voor 100% kunnen inzetten voor 
Guyot 50+. 
 
Ik wil aan Willy Lengers en Judith Sterkenburg namens de 
dagrecreatie en Pierre van Dulken namens de redactie van harte 
bedanken voor de fijne samenwerkingen in de afgelopen jaren. 
 
Olienka van Hoven 
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Dagrecreatie 
 
Bezichtiging in de tuin van Jan Steenmeijer 
 
Op 15 juni j.l. ging een klein groepje leden naar het Darwinpark, waar Jan heeft gewerkt. 
Nu is hij inmiddels met pensioen. Hij vertelde over soorten planten en bloemen, dat was 
wel interessant om te luisteren. Natuurlijk was zijn humor erbij voor gezelligheid. 
Dat groepje kreeg koffie met cake geboden, dank je Jan! En het was gelukkig mooi weer! 
 

       
 
 

 
  

                
 
 



 
De bijeenkomst op 22 juni j.l. is niet doorgegaan vanwege geringe opgave door 
60 Plussers. Geen idee, of het blijvend met maandelijkse bijeenkomsten op 4e 
donderdag van de maand kan. Daar gaan het bestuur en contactpersonen van de 
afdelingen over hebben bij de algemene bestuursoverleg. Ideeën worden minder, 
welke lezingen we kunnen krijgen. Steeds minder interesse bij de lezingen, geen 
nieuwe gezichten erbij. Misschien minder bijeenkomsten per jaar bij de dagrecreatie……… 

Nieuws van de Activiteitencommissie 

Welkom terug vanuit onze langdurige zomervakantie 

Noteer in je agenda: 

** De bijeenkomst voor 10 september a.s.wordt een gezellige middag met 
   vraagspel (quiz) gehouden, het aankondiging is pas rondgemaild 
 
**  De bijeenkomst voor 8 oktober a.s. wordt er een tombolamiddag bij DOC 
     georganiseerd, meer info komt later, via mail 
 
**  de bijeenkomst voor 12 november a.s. wordt er een Herfsttoernooi bij DOC 
     gehouden, meer info volgt later, ook via mail. 
 
Wij delen jullie mede, dat wij waarschijnlijk ook Schaken bij herfsttoernooi op proef 
gaan organiseren, maar het moet nog overgelegd worden met het bestuur van de 
schaakclub TOG 

 
** Zondag 17 december 2017 organiseert GUYOT 
50+ weer het jaarlijkse en altijd gezellig 
kerstfeest! De aankondiging wordt vanaf 7/8 
september verspreid  
(per mail, afgeven of per post). 
Dat feest wordt in Breukelen, bij van der Valk 
restaurant, gehouden. Opgeven?  

 
Ja, dat kan, dan aan Willy Lengers-Pronk melden. 
 
Het begint om vijf uur ’s middags tot ongeveer negen uur ’s avonds. 
 

 
 

AGENDA van de bijeenkomsten 
 

 

50+ 
 

2017 
 

 

60+ 
 

zondag  donderdag  

    

10 september Quiz spel 28 september Geen dagrecreatie 

08 oktober Tombola 26 oktober  

12 november Herfst 
Toernooi 

23 november  

17 december Kerstdiner december Geen dagrecreatie 
 



 

 

 

                JARIG IN AUGUSTUS 

Henk van Aggele    Lina Mustert-Schefferlie 

Elly Backer-Pley    Rina Pater-Aalderink 

Addy van Bommel    Nelleke Pérukel-van Breemen 

Han Buytendijk    Adrie Ros-van Kerckhoven 

Els Cokart-van der Veen   Jan Steenmeijer 

Dirk van Dijk    Judith Sterkenburg-Tuininga 

Tine Gunzeln-de Vries   Rina Tammer-van Jelgerhuis 

Metha Hettema    Liz Tilbrook 

Nora Huizinga-van Veenhuysen  Maria van Veenhuysen-Wijman 

Bea Jongerius-Huizinga   Barry Vogelaar-Murray 

Erik Loef     Francine Volwater-van Croonenborg 

Ela Migdal    

 

 

   JARIG IN SEPTEMBER 

Jose de Araujo    Harm Pater 

Annemieke van Brandenburg  Ton de Ridder 

Harold van Dulken    Martien Schoo 

Pierre van Dulken    Samantha Smals 

Gijs Groen in ’t Woud   Tonny Soedirman 

Eveline Hofland-Rietema   Annemarie Stokking-Bock 

Wilma van Leeuwen   Peter Veerman 

Willy Lengers-Pronk   Anja Werkendam-van Schijndel 

Inke Montfoort-Pietersz   Erik Wouda 

Sarah Muller (andere Sarah) 
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HUWELIJKSJUBILEUM 

 

     12½ jaar getrouwd  

Riet en Hennie Uittenbogert 

 

     

 

 

 

    50 jaar getrouwd 

Eveline en Cor Hofland 

 

                       

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
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