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• kunstgebitten
• implantologie
• klikgebitten op implantaten
• frames en plaatjes
• reparaties (één dag service)
• gratis en vrijblijvend advies

Is uw kunstgebit aan
vervanging toe, of wilt u vervanging toe, of wilt u 
deze laten controleren?deze laten controleren?
Maak dan een afspraak voorMaak dan een afspraak voor
een gratis adviesgesprek.
Is uw kunstgebit ouder dan 5 Is uw kunstgebit ouder dan 5 
jaar? Dan wordt 75% van uw jaar? Dan wordt 75% van uw 
nieuwe kunstgebit vergoed uit nieuwe kunstgebit vergoed uit 
uw basisverzekering.

U kunt bij
tandprothetische praktijk 
Boers terecht voor:

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit?

• kunstgebitten • klikgebitten klikgebitten • reparaties • frames • plaatjes •
De specialist voor uw kunstgebit!

(0172) 74 25 14

Wilt u een overlijden melden? 
U kunt ons 24 uur per dag bereiken.

Alles wat in de dagen na 

het overlijden is besproken, 

voorbereid en geregeld, komt bij 

elkaar op de dag van de uitvaart. 

Dan wordt daadwerkelijk afscheid 

genomen van de overledene. Met 

woorden en muziek, symbolen 

en rituelen. Met bloemen en 

beelden. Met eten en drinken.

Met zorg en aandacht begeleiden 

wij u gedurende deze periode, 

omdat wij vinden dat u met een 

goed gevoel op het afscheid 

moet kunnen terugkijken. 

Wij brengen rust, zodat u 

de ruimte krijgt om de juiste 

beslissingen te nemen.

Braamhorst 52

2402 PV  ALPHEN AAN DEN RIJN

Telefoon:  0172 - 74 25 14

Mobiel:  06 - 10 042 162

info@mensink-fergusonuitvaartzorg.nl

www.mensink-fergusonuitvaartzorg.nl

“ Jullie persoonlijke uitstraling geeft 
troost aan nabestaanden. ”



Seniorennieuws is een uitgave van de drie Alphense ouderenorganisa es 
en verschijnt en keer per jaar.  

Algemeen redacteur: 
Wim van der Tang, Kees Mustersstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn 
e-mail: seniorennieuwsalphen@gmail.com 
Als u iets te melden hebt dat ook voor andere lezers leuk of interessant is, schrijf of mail aan 
de redac e, want Seniorennieuws is van, voor en door ons allen. 
Inleveren van kopij voor het julinummer uiterlijk 10 juni bij de redac e van Seniorennieuws. Graag als Word-
bestand aanleveren via e-mail. Het juninummer verschijnt in week 27. 
De redac e behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen. 

De ouderenorganisa es uit Alphen aan den Rijn werken samen in de s ch ng 
Overleg Samenwerkende Ouderenorganisa es (OSO). Secretariaat: OSO, Amalia van 
Solmsstraat 9, 2404 GN Alphen aan den Rijn, e-mail: ouderenbelangen@hetnet.nl  
Voor verdere informa e kunt u ook terecht op de website: www.oso-alphen.nl 

Algemeen katern 
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Op 17 mei werd s lgestaan bij het feit dat honderd jaar geleden in ons land algemeen kiesrecht werd 
ingevoerd. Sindsdien kunnen we van jd tot jd bij verkiezingen onze stem uitbrengen. In Senioren-
nieuws kunt u, als u dat wilt, maandelijks uw stem laten horen. 
 
De redac e 

Met Seniorennieuws kunt u uw stem laten horen 



Column 

 
 
 
Iedere morgen ligt mijn krantje op de deurmat. 
Daar kan ik al jaren van op aan. Op een ochtend, 
nauwelijks wakker, kijk ik op een paginagrote 
hondenboodschap, verstrengeld in grote kran-
tenle ers, op een illegaal bemeste plek in 
Alphen. Ja, de krant moet vol! 
Soms is het papier nat en dan denk ik: gelukkig, 
een uurtje bij de verwarming en dan hoef ik pas. 
De krant brengt mij over de hele wereld, ook 
naar streken waar ik beslist nooit zal komen. Sri 
Lanka bijvoorbeeld, waar op Paasmorgen het 
enorme bloedbad de wereld hevig hee  ge-
schokt. Oekraïne is ver weg hoor, net als Noord-
Korea. Ik word verdrie g van berichten over 
verdronken vluchtelingen in de Middellandse 
Zee. Ik heb er een cruise op gemaakt, maar ik zal 
er zeker niet in gaan zwemmen. Wat een idee, 
zeg. Krijg ik een gevoel van jaloezie als ik het 
klimaat in de rest van de wereld bekijk en zie 
dat het op de Kaapverdische Eilanden 30° is en 
ik straks in de winter het ijslaagje van mijn auto-
ruiten moet krabben? Ben ik opgelucht bij het 
lezen over de poli eke chaos in de EU-landen, 
terwijl Den Haag mij wil vertellen dat we het 
hier toch wel erg goed hebben? Dan besluipt mij 
dat gevoel van: wie houdt wie nou voor de gek? 
In de krant moeten woorden, je betaalt er de 
volle mep voor. Vaak zie ik woorden die er wél 
toe doen, dan kan ik er soms hartelijk om lachen 
of een brok in mijn keel voelen. 
Mijn krantje is de emo e bij het kopje koffie. 
Mensenredders en bominbraken, ontvoeringen 
en execu es, niet alles moet dus op een lege 
maag binnenkomen, is mijn advies.  
De krant van vandaag was eer jds de verpak-
king voor de vis van morgen en aanstonds het 
laagje onderin de ka enbak en/of de blauwe 
afvalcontainer. 
Opzeggen dan maar? Ach nee, toch maar niet. 
Hebben wij, senioren, niet alle jd om ons daar-
over druk te kunnen maken?  
 
Aad’s knipoog  

OSO-commissie Wonen 
Het ‘Rode Dorp’ 
Tijdens een recent overleg met Woonforte kreeg de OSO-
commissie Wonen inzage in de indeling van de te herbou-
wen woningen in het ‘Rode Dorp’. Daartoe hebben drie 
bouwkundigen van de werkgroep huisves ng een gesprek 
gehad met de projectleiders van Woonforte en Bloemen 
Architecten over de herbouw van het ‘Rode Dorp’. 
Zo is er uitleg gegeven over de pla egronden en groo e van 
de woningen en de 
architectuur, waarbij 
de geïnventariseerde 
wensen van de huidi-
ge bewoners van de 
wijk zoveel mogelijk 
zijn meegenomen in het ontwerp. 
 
De gemeente Alphen aan den Rijn beraadt zich nog over het 
inrichten van het openbare gebied met parkeer- en speel-
voorzieningen. Er worden in deze wijk in totaal 172 wonin-
gen gesloopt en daarna weer 172 woningen gebouwd. 
Zowel de sloop als de herbouw gebeurt in fasen. Men pakt 
steeds een deelgebied aan. De bouw van de totale wijk 
vergt circa zeven jaar. 
 
Alle woningen worden voorzien van warmtepompen en zon-
nepanelen en krijgen geen aanslui ngen meer op het gas-
net, dus er gaat een hele wijk van het gas af. 
De architectuur van de woningen is vriendelijk en kleinscha-
lig met verrassende dak-uitbouwen. De indelingen zijn klas-
siek van opzet met mogelijkheid tot aanpassing op wens van 
de toekoms ge bewoners. 
 
De OSO-commissie Wonen was content met de voorgestel-
de mogelijkheden tot aanpassen waarbij wel de toeganke-
lijkheid het belangrijkste onderdeel moet blijven. De woon-
wijk het ‘Rode Dorp’ behoudt ook na deze grootschalige 
herbouw zijn aparte karakter waar de gemeente Alphen aan 
den Rijn trots op kan zijn. 
Dat Woonforte en Bloemen Architecten heel goed geluis-
terd hebben naar de wensen van de huidige bewoners van 
de wijk en daar in de herbouwplannen goed rekening mee 
hebben gehouden, hee  de werkgroep als posi ef ervaren. 
Ook de open en construc eve gedachtenwisseling jdens 
het gesprek waardeert de OSO-commissie Wonen.  
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 juni 2019 als oplossing insturen naar Mar n Meijer, Noordeinde 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar mcjme-
ijer@casema.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders worden drie cadeau-
bonnen verloot. 

Horizontaal: 
1 Ontlokken; 11 Lang kledingstuk; 12 Ontslui-
ten; 14 Boksterm; 15 Vrouwenstem; 17 Een 
weinig; 18 Spil; 20 Deel van een fuik; 22 In-
sect; 25 Een weinig; 26 Koppelriem; 28 Deel 
van een veerboot; 29 Vreemde munt; 30 Jaar-
lijks fes val op Terschelling; 32 Dwaas; 
33 Opening; 34 Inhoudsmaat; 35 Moeras-
plant; 37 S er; 38 Oude lengtemaat; 39 Belgi-
sche volkszanger van Italiaanse a omst; 
40 Rij militairen; 41 Duitse nv.; 43 Lokspijs; 
45 Oost-Europeaan; 46 Voorzetsel; 47 Vader 
van Lea en Rachel; 49 Voormalig Chinees lei-
der; 51 Vroegere vorm van belas ng; 
53 Vracht; 54 Danssoort; 56 Later; 57 Lof; 
58 Regelt de stemprocedure; 60 Aanhanger; 
61 Eerwaarde Heer (La jnse a .); 62 Een ze-
kere; 63 Snel; 65 Motorschip; 66 Werelddeel; 
69 Betekenis; 71 Regendans. 
 
Ver caal: 
1 Vogel; 2 Op de manier van; 3 Vloeibare 
mest; 4 Erna; 5 De oudere; 6 Halt!; 7 Leer van 
het heldendicht; 8 Kier; 9 Tak; 10 Neon; 
11 Schouwspel; 13 Evenmens; 14 Zwaar vuur-
werk; 16 Voegwoord; 19 Als je er niet mee 
zit, ben je af; 21 Drank; 23 Vers; 24 Mager; 
25 Bron; 27 Krijger; 29 Ordehandhavers; 
31 Slingerplant; 33 Al jd groene heester; 
36 Vorm van berichtgeving; 37 Gebed; 
42 Tuin; 44 Grote hoeveelheid; 46 Beze ng; 
48 Gekke koeienziekte; 49 Meelproduct; 
50 Ministerie; 52 Grond; 54 Deel van een 
zwembad; 55 Europees gebergte; 58 Haar-
dracht; 59 Communica emiddel; 62 Tijdreke-
ning; 64 Voorkeur; 67 Bezi elijk voornaam-
woord; 68 Voertuig; 69 We elijke aansprake-
lijkheid; 70 Deuteronomium. 
 
Oplossing uit nr. 4 
UITSERVEREN - KRUISBANDEN – LEERMEES-
TER – GLIJMIDDELEN 
1e prijs: de heer F. Zeilstra; 
2e prijs: de heer J. Reumersmann; 
3e prijs: mevrouw I. Breukel-v.d.Burg. 

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar  
Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de 
benodigde papieren Gezondheidsverklaring op. Voor deze verklaring betaalt u 
€ 34,80. Deze vult u vervolgens in en stuurt ze op naar het CBR. Aangeraden wordt 
dit formulier aangetekend te versturen omdat er nog al eens formulieren zoek 
raken bij het CBR. Als u 75 jaar bent geworden, zorg dan minstens vier maanden 
voor het aflopen van de geldigheid van uw huidige rijbewijs dat u de 
zaken rond de Gezondheidsverklaring regelt, gezien de wach jden 
bij het CBR. 
Na verloop van jd ontvangt u het formulier van het CBR retour. Er 
bestaat ook een mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in 
te vullen. Voor informa e daarover kunt u terecht op de website van het CBR 
www.cbr.nl. 
Als dit formulier in uw bezit is, kun u uitsluitend telefonisch een afspraak maken 
met S ch ng Media Partners Nederland via (071) 572 84 34.U kunt op werkdagen 
bellen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Keuringen vinden plaats in zalencentrum de 
Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn op  dinsdag  na 13.00 uur. 
Op de dag van de keuring neemt u mee: de keuringsformulieren van het CBR, een 
door de apotheek verstrekt recent (niet ouder dan 14 dagen) medicijnenformulier, 
urine in een urinecontainertje, deze is te verkrijgen bij uw apotheek of huisarts en 
verder de bril die u draagt bij het autorijden en uw rijbewijs. Voor de keuring be-
taalt u op vertoon van uw ledenpas € 22,50 voor een rijbewijs BE en € 40,00 voor 
een groot rijbewijs. Niet leden betalen € 27,50 en € 45,00. Er kan uitsluitend ge-
pind worden en niet meer contant worden betaald. 
Hebt u vragen  over het invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u contact 
opnemen met een VOA. Tegenwoordig mag men ook gekeurd worden door een 
huisarts. Bij deze keuring kunt u geen aanspraak maken op een kor ng. 
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Wij kozen dit keer Nunspeet als uitvalsbasis voor een 
mooie ontdekkingstocht door een prach g stuk Veluwe. 
Onder leiding van een bos-
wachter ontdekken wij open 
heide en koele bossen, wuiven-
de sparren en grillige eiken en 
bezoeken mooi gelegen dorpen 
als Elspeet, Vierhouten en Ton-
geren. Verder staan onder 
meer de Doornspijkse en Oldebroekse 
Heide, De Dellen en de Render Klippen 
nabij Epe op het programma. Kortom, een 
natuurtocht om je vingers bij af te likken. 
Dat kan ook jdens het goed verzorgde 
lunchbuffet in ‘De Hoeve van Nunspeet’: 
diverse soorten brood, kaas en vleeswa-
ren, warme snack, huzarensalade, rauw-
kostsalade, zoe gheden, handfruit en 

koffie, thee, melk en jus d’orange. Voordat wij in Nun-
speet arriveren, hebben wij eerst een bezoek gebracht 

aan ons koffieadres in Scher-
penzeel, waar uw kopje koffie/
thee met appelgebak en slag-
room voor u klaar staat. Na de 
koffiestop toeren wij via een 
mooie route langs onder meer 
Barneveld, Kootwijkerbroek, 

Stroese Zand en Uddel naar Nunspeet. Na 
de lunch maakt u kennis met de plaatselij-
ke gids die u ruim 1 ½ uur laat genieten 
van een schi erend stukje Nederland. Na 
terugkeer in Nunspeet houden wij nog een 
korte pauze (consump es voor eigen reke-
ning), waarna wij via de hoofdwegen weer 
naar huis terugkeren.  
Aankomst om ca. 17:30 uur.  
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OSO-dagtocht ‘De hoeve van Nunspeet’ 
Woensdag 24 juli 2019 

Reissom € 47,50 per persoon 
(Voor niet-leden van een ouderenorganisa e bedraagt de reissom € 52,50 per persoon) 

Inbegrepen: vervoer, belas ngen, btw, 1 x koffie/thee + 1 x appelgebak met slagroom, lunchbuffet, rondrit met gids. 
 

Instapplaatsen: 
08.00 uur Poortwachter (bushalte) 
08.10 uur Serviceflat  Driehoorne (Sterrenlaan) 
08.20 uur Zorginstelling Westerhove (hoofdingang) 
08.30 uur Stadskantoor Alphen aan den Rijn / keerlus 
08.50 uur Boskoop – parkeerterrein A.P.van Neslaan 

Aanmelden en betalingen 
U kunt zich voor deze dagtocht telefonisch aanmelden bij de heer Thijs van Gils en mevrouw Jean van Gils,  

Preludeweg 602, 2402 HT Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 43 42 76. 
Uw gegevens en instapplaats(en) worden dan genoteerd. 

Uw reservering is pas defini ef na ontvangst van de reissom op rekening 
NL02 INGB 0009 0294 23 t.n.v. s ch ng OSO, ovv ‘Nunspeet 240719’. 

 
U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden tot drie dagen vóór vertrek. 

 
 
 

Eventuele dieetwensen svp doorgeven bij uw telefonische reservering 



Film en toneel in Castellum 
De reeks Castellum Overdag en CinePlus 

Wilt u ’s avonds liever de deur niet meer uit, maar hebt u wel zin en jd om overdag uit te gaan? Dan 
zijn deze middagvoorstellingen geknipt voor u!  
Het toneel: het seizoen van Castellum Overdag is afgelopen. Het nieuwe seizoen start in oktober weer 
met de volgende voorstellingen: 27-10 Janke Dekker & Amy Egbers– Genera ons; 24-11 Marjolein Meij-
ers—Simpel mooi bestaan; 09-02 2020 American Songbook 2.0; 17-05 2020 Julika Marijn. 
De film: in samenwerking met het OSO wordt elke maand op de eerste donderdag een film geselec-
teerd. Ook het seizoen van Cineplus is afgelopen. En zal na de zomer weer van start worden gegaan. 

Zomerwandelingen 
VVV en Gilde organiseren in de zomermaan-
den juni, juli en augustus op elke vrijdag een 
stadswandeling. Leuk voor bezoekers van 
Alphen aan den Rijn, maar ook interessant 
voor onze inwoners. De wandeling start om 
10.30 uur bij het VVV-kantoortje aan de Al-
phense brug en duurt anderhalf tot twee 
uur. Kosten € 2,50 pp. (kinderen € 1,25 pp.) 
Het tempo is rus g, dus ook bij hogere tem-
peraturen prima te doen. Aanmelden: graag, 
niet verplicht. (0172) 42 44 21  
Info: balie@vvvalphenaandenrijn.nl. 
Of via de coördinator: (06) 216 123 38  
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Laat bij de Belas ngdienst en bij (zorg)
verzekeraars geen geld op de plank liggen! 
Huurtoeslag 
Wie in een huurhuis woont, hee  in de afgelopen 
maanden bericht gekregen over de huur per 1 juli 
2019. Als de huur verhoogd is en er bestaat recht 
op huurtoeslag, is het van belang om te weten of 

de verhuurder de verhoging hee  doorgegeven 
aan de Belas ngdienst, of dat je dit als huurder 
zelf moet doen. Een aanpassing kan zowel via in-
ternet als telefonisch (0800) 0543 worden doorge-
geven aan de Belas ngdienst.  
Zorgverzekeraars 
Als lid van een ouderenorganisa e moet je zelf aan 
de zorgverzekeraar doorgeven dat je van het col-
lec eve contract gebruik wilt maken. . 



Wijkverpleging 
De wijkverpleegster is belangrijk in het kader van het langer thuis wonen van ouderen. Als de betrok-
kene zelf (of huisgenoten) deze zorg niet kan (kunnen) verlenen, dan is de wijkverpleegster de aange-
wezen hulp.  
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Toen de AWBZ werd afgescha , is besloten om de 
financiering en organisa e van de wijkverpleging 
onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Dit be-
tekende ‘contracten’ sluiten tussen zorgverzeke-
raars en organisa es van wijkverpleging, waarvan 
er in Nederland honderden zijn met daarnaast 
ook veel individueel werkende wijkverpleegsters 
(ZZP’ers!). 
 
Het is nu normaal dat in één wijk veel wijkver-
pleegsters werk hebben 
van verschillende organi-
sa es en bijvoorbeeld in 
een appartementsge-
bouw voor ouderen vele 
wijkverpleegsters komen 
vanuit diverse zorgverze-
keraars! Dat is verspilling 
van de schaarse beschik-
baarheid van wijkver-
pleegsters en zeer ineffec ef. De wijkverpleging 
kost nu per jaar € 3,5 miljard en dat geld moet 
goed en effec ef worden besteed. 
Onlangs is een rapport uitgebracht over de kwali-
teit van de wijkverpleging, waarin ook werd aange-
geven dat veranderingen noodzakelijk zijn, mede 
gezien de toenemende vraag naar wijkverpleging 
en mede door het groeiend aantal ouderen en het 
sneller naar huis laten gaan vanuit de ziekenhui-
zen.  
 
Minister De Jonge hee  in een uitvoerige brief aan 
de Tweede Kamer voorgesteld om de wijkver-
pleegkundige zorg aanzienlijk te willen verbeteren. 
Dit onder meer door in Nederland herkenbare 
wijkverpleegkundige teams te gaan vormen in de 
wijken en dorpen, ona ankelijk van de zorgverze-
keraars. Een dergelijk team hoe  niet van één aan-

bieder van verpleeghulp te zijn, maar wel herken-
baar en aanspreekbaar voor cliënten. 
Daarnaast zal ook preven e een grotere rol moe-
ten spelen om zwaardere vormen van zorg te voor-
komen en de kosten van de wijkverpleging niet on-
geremd te laten groeien. Ook mogelijkheden van 
inzet E-health moet worden onderzocht. 
 
Kortom, er moet nog veel worden onderzocht, bij-
voorbeeld hoe de financiering plaats zal moeten 

gaan vinden (individueel, 
per team of per regio?) 
Gelukkig is eerder be-
paald dat de wijkverple-
ging niet onder het eigen 
risico van de zorgverze-
kering valt (en wij nemen 
aan dat dit zo zal blijven). 
 
De minister ziet mogelijk-

heden om in 2021 een en ander gerealiseerd te 
hebben. 
Nog één opmerking: soms wordt de in de zorgver-
zekering opgenomen wijkverpleging verward met 
thuiszorg, die onder de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) valt en uitgevoerd wordt door 
de gemeente. De thuiszorg moet zorgen voor een 
schoon huis, de wijkverpleging zorgt voor het 
‘lichaam’ (wassen, wondverzorging etc.). Ook wel-
zijn valt onder de Wmo. In vele (meer dan 300!) 
dorpen en wijken zijn, zoals bekend, al zogenoem-
de zorgcoöpera es opgericht, meestal bemenst 
door vrijwilligers, die vooral in de welzijnssfeer be-
zig zijn, maar ook andere taken uitvoeren voor de 
ouderen en gehandicapten in hun samenleving, 
zoals vervoer, welzijn, eenzaamheidsproblemen 
oplossen etc. 



UIT Agenda 
Koffie-ochtenden/-middagen OSO Ouderen voor ouderen 
elke tweede zondag van de maand: van 15.00-17.00 uur bij Westerhove, Anna van Buren-
laan 147 en elke vierde zondag van de maand: van 15.00-17.00 uur in de grote zaal van Driehoorne, 
Uranusstraat 34 

Koffieochtend PLUS bij wijkcentrum Swaenswijk aanvang 10.00 uur 
6 juni Rode Kruis: zelfredzaamheid en hulpbereidheid 
 

Diverse ac viteiten bij Par cipe en Tom in de buurt en in Wijkcentra Ouverture, Wielewaal, Wester-
hove, het Trefpunt, Swaenswijk en Kerk en Zanen, waaronder bingo, koersbal, yoga, bridge, bloem-
schikken, klaverjassen, bewegen voor ouderen, sjoelen, biljart, enzovoort. 
Informa e Par cipe: Nienke Meddeler, e-mail N.Meddeler@par cipe.nu of bel (06) 811 798 91 
Informa e Tom in de buurt: Carollien Sa nk, tel. (06) 41 08 23 93 of wijkcoach Ilona de Wit, 
tel. (06) 51 92 49 02. 
Informa e wijkcentrum Kerk en Zanen: Bernard Vermeer, tel. (0172) 47 27 64. 
Informa e Swaenswijk: www.wijkcentrumswaenswijk.nl of bel (06)-223 332 60. 

S ch ng WerkVinden 
 
 
 

Maandag 17 juni: 19.30 tot 22:00 uur.  
Workshop ‘50+,werkloos en pensioen in zicht’ 
Adres: Castorstraat 1 te Alphen aan den Rijn. 
Kosten voor deelname: € 15,00 (leden € 12,50) 
Vooraf inschrijven, want vol = vol.  
Aanmelden: website www.werkvindenalphen.nl  
 
Parkvilla/Parkfilmhuis 

 
 
 
 

Elke dinsdag 13.30 uur 
ma nee € 7,00, tel. (0172) 49 37 37 
Info: h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/  
Di 04/06 A Private War 
Di 11/06 Another Day of Life 
Di 18/06 Wajib 
Di 25/06 Maurice 
Di 02/07 Dirty God 
 

Bonifaciuskerk 
Zaterdag 06/07 open huis van 11.00 – 16.00 uur 
met wandelconcert Alphense orgelzomer 2019 
 
Oudshoornse kerk 
S ch ng Cornelis de Vlaming 
Concertprogramma 2019-2020 
Fancy fiddlers  zo 22 sept 2019 
Wiener Mozart trio do 24 okt 2019 
Apollo ensemble do 21 nov 2019 
Ensemble lumaka do 16 jan 2020 
Van Swieten society do 12 mrt 2020 
Apollo ensemble (extra concert 
plus t.v.-opname) za 28 mrt 2020 
Hollands vocaal ensemble 
& prisma strijktrio do 16 apr 2020 
Informa e en kaartverkoop 
www.cornelisdevlaming.nl en 
www.theatercastellum.nl  
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ANBO-katern ASVA-katern 

Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn 
Website: www.asv-alphen.nl 
Facebook: www.facebook.com/asvaalphen  
Bankrekening: NL56 INGB 0007 1388 91 
t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn. 
Telefoon ledenadministra e jdelijk waargenomen door: 
Wilma Helder, telefoon: (0172) 44 39 46 en Nel Jansen, telefoon (06) 145 772 03. 
 
Redacteur ASVA-katern:  Ledenadministra e:    Ouderenadviseurs: 
Luuk Middelburg   Peter van Leeuwen     Henri Komen 
Weerdestein 27   Grashof 36     Telefoon: (06) 225 799 07 
2403 JS Alphen aan den Rijn 2403 VH Alphen aan den Rijn  Johan van Wijk 
Telefoon: (0172) 43 83 33  Telefoon: jdelijk zie boven  Telefoon (0172) 43 56 53 
E-mail: redac e@asv-alphen.nl E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl 

 
Secretaris:    Coördinator ASVA hulpen bij belas ngaangi en: 
Nel Jansen    Peter Dobbe  
Koolmeesstraat 221   Samsomlaan 32    Penningmeester: 
2406 LX Alphen aan den Rijn 2405 DV Alphen aan den Rijn  Wilma Helder 
Telefoon: (06) 145 772 03   Telefoon: (0172) 43 77 22   Telefoon (0172) 44 39 46 
E-mail: secretaris@asv-alphen.nl E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl 

Ac e ‘leden werven leden’ 
Op voorstel van het bestuur van de ASVA hee  de Alge-
mene ledenvergadering op 17 april 2019 besloten om 
te starten met de ac e ‘leden werven leden’. 
Wat houdt het voorstel in? 
Leden van de ASVA gaan in gesprek met 
familie, vrienden, buren en bekenden om 
deze enthousiast te maken om lid te wor-
den van onze seniorenvereniging. Dat lijkt 
moeilijk, maar als je ziet wat wij als vereni-
ging doen voor onze leden, dan is het lid-
maatschap van de ASVA zeker de moeite 
waard. 
Als een familielid, vriend(in), buur of bekende ervoor 
open staat om zich aan te sluiten bij onze seniorenver-
eniging, dan gaat u als volgt te werk: aan de secretaris 
van de ASVA, Nel Jansen, Koolmeesstraat 221, 2406 LX 
Alphen aan den Rijn zendt u een brief of een mailtje 
(e-mail adres: secretaris@asv-alphen.nl) met daarin 
vermeld de volgende gegevens:  
uw eigen naam en lidmaatschapsnummer (vermeld op 

uw lidmaatschapskaart) en van het poten ële lid de 
naam en voorle ers, postcode, woonplaats, en adres 
en of het een man of een vrouw betre . 
Vervolgens zendt de secretaris aan dit poten ële nieu-

we lid een inschrijfformulier. Na defini eve 
aanmelding en betaling van de contribu e 
ontvangt u die het nieuwe lid of leden aan-
brengt per aangebracht lid een tegoedbon 
ter waarde van € 10,00, te besteden bij een 
van de vele ac viteiten van de ASVA. 
Ook het nieuwe lid hee  tot eind 2019 een 
voordeel. A ankelijk van het jds p dat hij 

of zij lid wordt, ontvangt hij/zij een reduc e op de con-
tribu e over 2019. Op deze wijze kan het nieuwe lid 
voor een gereduceerd deel van de jaarlijkse contribu e 
kennis maken met onze vereniging en volop meedoen 
met de ac viteiten van de ASVA. 
Mijn oproep als uw voorzi er is dan ook: help het be-
stuur van de ASVA om nieuwe leden te werven!  
Peter Dobbe (0172) 43 77 22 of (06) 222 441 19 
E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl  

Zet donderdag 25 juli in uw agenda. 

Dan gaan we weer barbecuen. 

In het julinummer vindt u verdere bijzonderheden.  

Seniorennieuws — juni 2019 — nr.5           9 

Van de voorzi er 



OSO-commissie Wonen 
Een ASVA-lid van de OSO-commissie 
Wonen hee  in de bestuursvergade-
ring uitleg gegeven over de werkzaam-
heden die deze commissie uitvoert. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Het was een construc eve en goed bezochte ver-
gadering, waarin onder meer het vernieuwde huis-
houdelijk reglement is goedgekeurd (staat nu op 

de website). Verder zijn er ac viteiten besproken, 
zoals de dagtocht naar de Biesbosch (zie ver-
derop in dit blad) en andere komende ac vi-
teiten. 
 
Fusie NVOG en KNVG 
De NVOG staat op het punt om te fuseren 

met de KNVG. We houden we u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 

Van de bestuurstafel 

Lief en leed 
In ons overzicht van de lief-en-leed-gebeurtenissen willen wij naast het noemen van de jarigen in het 
jaar dat zij 75, 80, 85, 90, 95 of 100 jaar worden ook graag aandacht schenken aan andere dingen die 
in het leven gebeuren, zoals de viering van 50- of 60-jarig huwelijk, opname in of thuiskomst uit het 
ziekenhuis, en andere heuglijke of verdrie ge zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u 
en leven met u mee!  

Door omstandigheden is het jdelijk helaas niet mogelijk om het lief-en-leed-overzicht te maken. 
Onze excuses hiervoor. 
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FASv stemt in met fusie NVOG en KNVG 

De Federa eraad van de FASv spreekt zich uit vóór de fusie. Het bestuur is verheugd over de eensge-
zindheid in de Federa eraad om akkoord te gaan met de voorgenomen fusie NVOG en KNVG.  
Enkele kerngegevens  
De FASv (82 leden) hee  een achterban van ruim 17.000 leden. KBO Brabant hee  circa 120.000 leden. 
Beide organisa es krijgen drie stemmen in de algemene ledenvergadering van de nieuwe organisa e na 
de fusie. De individuele leden van de FASv (de verenigingen) hebben na de fusie geen stemrecht in de  
nieuwe organisa e; zij worden daar door de FASv vertegenwoordigd. Eén bestuurszetel is bestemd voor 
de FASv. De contribu e aan de nieuwe organisa e wordt in ieder geval verlaagd van € 1,70 per lid ach-
terban naar € 1,30.  
Twee namen genomineerd 
Er zijn inmiddels twee namen genomineerd voor de nieuwe organisa e, te weten: ‘KNOG’ (Koepel Ne-
derlandse Organisa es van Gepensioneerden) en ‘gepensioneerden.nl’. Daaraan gaat vooraf (bij beide 
namen) de aanspreek tel ‘Seniorenorganisa e’.  



Dagtocht naar de Biesbosch 
op 26 juni 

ASVA-leden € 50,00; niet-ASVA-leden € 55,00  
Inbegrepen zijn: vervoer, koffie met iets lekkers, rondrit in de Noordwaard, lunch, entree Biesbosch-museum met 

rondvaart. 
Instapplaatsen: Noorderbrink 08.00 uur – Driehoorne (Sterrenlaan) 08.15 uur – Westerhove 08.30 uur 

Keerlus 08.45 uur  

We rijden eerst naar Werkendam waar de koffie met wat lekkers klaarstaat. Daarna maken we met een elektrisch 
aangedreven treintje een rit door ‘De Noord-
waard’, onder begeleiding van een gids. Dit 
nieuwe ontpolderingsproject is in 2015 officieel 
geopend. In vijf jaar jd is in het kader van de 
maatregel ‘ruimte voor de rivier’ het 4.400 ha 
grote agrarische gebied veranderd in een gebied 
dat nu een belangrijke func e hee  om het ge-
vaar van steeds verder s jgende waterstanden 
vanuit de rivieren zowel als de Noordzee mede 

te beteugelen. Ook wordt verteld over het gevaarlijke crossing werk waar de Biesbosch jdens de oorlog een niet 
onbelangrijke rol in hee  gespeeld. Bij terugkomst wacht ons een boerenlunch in de Biesbosch Schuur. Na de 
lunch rijden we rich ng Biesboschmuseum waar we op eigen gelegenheid kunnen rondkijken en de winkel bezoe-
ken. Vanaf de aanlegsteiger bij het museum maken we een rondvaart met de fluisterboot en onder leiding van de 
gids gaan we op zoek naar bevers en mogelijk ook de zeearend en de visarend. De terugreis is rond 16.00 uur. 
Tijdens deze ac viteit kunnen foto's gemaakt worden. Als u daar bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit 
melden bij de reisleiding. 
 
Aanmelding en betaling. 
U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden door onderstaande strook ingevuld in te leveren of op te sturen aan 
Nel Jansen, Koolmeesstraat 221, 2460 LX  Alphen aan den Rijn, per e-mail: secretaris@asv-alphen.nl of telefonisch: 
(06) 145 772 03. Uw reservering is defini ef na ontvangst van de reissom op rekening NL56 INGB 0007 1388 91 
t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn, onder vermelding van ‘Biesboschtocht’ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Inschrijfformulier 
 
Naam______________________________________________________________Voorle ers_________M/V 
 
Plaats______________________________________________________________Telefoon_______________ 
 
Instapplaats______________________________________________________________________________ 
 
Eventuele dieetwensen______________________________________________________________________ 
 
Aantal ASVA-leden_______ Aantal niet-ASVA-leden_______ 
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Wij een nieuw lid en u een kor ng-voucher! 
Zoals u in het voorwoord van de voorzi er hebt kunnen lezen, is de ASVA gestart met een ledenwerfac-

e. Wij willen graag dat zoveel mogelijk senioren in Alphen aan den Rijn kunnen profiteren van alle 
voordelen die het lidmaatschap van de ASVA te bieden hee . U weet dat al lang: kor ng op de zorgver-
zekering, en maal per jaar het nieuwsblad Seniorennieuws, meedoen aan dagtochten en andere ac vi-
teiten zoals minigolf , barbecue, kerstlunch enzovoort. 
Kortom: reden genoeg om uw vrienden en kennissen mee te laten profiteren. Als u ons helpt om een of 
meer leden te werven, helpen wij u door per lid een voucher te geven die recht gee  op € 10,00 kor ng 
op een van onze ac viteiten. Doe dus mee! 

Om kwart voor negen stapten de laatste reizigers in bij 
de Noorderbrink en gingen we op pad. Het beloofde een 
lange rit te worden, maar daar scheen niemand bezwaar 
tegen te hebben. Met een lekker zonnetje erbij kon onze 
dag nu al niet meer stuk. We verheugden ons op de bol-
lenvelden in de Noordoostpolder, benieuwd of dat net 
zo mooi zou zijn als in Noord-
Holland. Nou, we werden niet te-
leurgesteld, hoor; het was prach g. 
Met een kleine omweg wegens 
werkzaamheden bereikten we Creil, 
waar de koffie al stond te wachten. 
Met de keuze tussen appeltaart of 
kwarktaart was ieder tevreden. Na 
de koffie snel de bus weer in voor 
een rondreis met gids door de pol-
der. 
Onze vrolijke gids Jos had voor van-
daag een stagiair, Willem, die graag 
eens wilde horen hoe dat allemaal 
ging, dat gidsen. Het ging heel goed! 
Zelfs kleine dingen werden door Jos 
aangewezen en er werd over verteld. Bijvoorbeeld zagen 
we langs de weg soms een paal met daarop een scheep-
je of een vliegtuigje. Dit zijn bodemvondsten van de 
drooglegging en die geven aan waar een scheepswrak of 
een vliegtuigwrak werd gevonden. De grote weg in Creil 
heet dan ook de Wrakkenweg. Ook vertelde Jos, dat de 
Noordoostpolder kort de NOP wordt genoemd, en dat 
dit in de oorlog ook wel het Onderduikersparadijs bete-
kende. We kregen veel te horen over de veredeling van 
tulpen en er werd zelfs een bamboekwekerij aangewe-

zen. Leuk detail: de Ro erdamse Hoek heet zo, omdat 
de dijk er verstevigd is met puin dat uit het gebombar-
deerde Ro erdam werd gehaald. Over het algemeen zijn 
de dorpen in de Noordoostpolder niet erg groot, de 
meesten hebben zo’n 2.000 inwoners. Hij gaf aan, dat er 
naast de gidstochten ook helikoptervluchten over de 

bollenvelden worden georganiseerd. 
Met dank aan Jos en Willem waren 
we weer terug op ons beginpunt en 
togen wij aan de lunch, die ook niet 
tegenviel. Lekkere soep, natuurlijk 
een broodje met een kroket en een 
heerlijk buffet met allerlei soorten 
brood en beleg.  
Van rus g uitbuiken was geen sprake, 
want om twee uur zaten we alweer in 
de bus, op weg naar het Wouda-
gemaal. Dat was nog een flink eind 
rijden, bijna helemaal naar Lemmer in 
Friesland. Bij aankomst werden we 
ontvangen met een korte film, die liet 
zien hoe het gemaal zo’n beetje 

werkt. Daarna kregen we een uitgebreide rondleiding 
met allerlei technische wetenswaardigheden, die de één 
wellicht wat beter kon begrijpen dan de ander. Na de 
rondleiding in het gebouw werden we ook buitenom 
over de sluizen en inlaten rondgeleid. Dankzij de zon was 
het aangenaam verpozen en kon de wind ons niet echt 
deren. Om half vijf vertrokken we weer uit Lemmer en 
om half zeven werd de eerste stop bij Noorderbrink ge-
maakt. We waren weer veilig thuis met dank aan onze 
opgewekte en deskundige chauffeur Rob.  

Naar de bollenvelden 
in de Noordoostpolder en het Wouda-gemaal 



Redacteur KBO-PCOB-katern: 
Carien Mensink-Ferguson Braamhorst 52, 2402 PV Alphen aan den Rijn 
e-mail: carienferguson@hotmail.com 
 
KBO-afdeling Alphen aan den Rijn, website: www.kboalphenaandenrijn.nl 
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04 t.n.v. Penningmeester KBO Alphen aan den Rijn. 
Penningmeester: Dirk Spronk Telefoon: (0172) 42 12 71  
Secretaris/Ledenadministra e: Betsie Stapper, Lariksstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn, 
Telefoon: (0172) 65 05 76, e-mail: secretaris@kboalphenaandenrijn.nl  
Ouderenadviseurs: Henri Komen, (06) 225 799 07 en Betsie Stapper, (0172) 65 05 76 
Coördinator KBO-hulpen bij belas ngaangi en: Frans Rosbergen Telefoon: (0172) 47 70 82 
E-mail: f.g.rosbergen1993@kpnmail.nl 
In dringende gevallen zijn bezoekers van de soos te bereiken via: (06) 431 017 58  
 
PCOB-afdeling Alphen aan den Rijn,website: www.pcob.nl/uw-afdeling/alphen-ad-rijn 
Bankrekening: NL 62 RABO 0128 5352 88 t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn 
Penningmeester en coördinator PCOB-hulpen bij belas ngaangi en: Anne-Marie Oudenes, 
Telefoon: (0172) 49 40 22, e-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl 
Ledenadministra e: Diny Boxma-Koolwijk Spanjesingel 84 2408 CJ Alphen aan den Rijn, 
Telefoon: (0172) 49 08 52, e-mail: infodiny79@gmail.com 
Secretaris: Lammert Haalboom Reigerstraat 67 2406 VC Alphen aan den Rijn, 
Telefoon: (06) 557 770 40  e-mail: secr.pcob.alphen@gmail.com 
Ouderenadviseur: Rijk Huisman Telefoon: (0172) 47 48 02  

KBO-PCOB-katern 

Een seniorvriendelijke samenleving 
Onze gemeente en andere organisa es lanceren 
met enige regelmaat allerlei plannen. Deels komen 
die voort uit de noodzaak om te bezuinigen (men 
moet immers de tering naar de nering ze en) en 
deels om gesignaleerde problemen binnen eerder 
gestelde doelen aan te pakken. Ge-
zien de groeiende groep senioren 
binnen onze gemeente, en de wens 
van zowel de poli ek als van veel 
senioren zelf om zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te kunnen wonen, 
mag je van de beleidsmakers en de 
uitvoerders verwachten dat zij bij 
hun plannen voldoende rekening 
houden met de specifieke situa e 
waarin deze senioren verkeren. Mijn verwach n-
gen op dat punt zijn echter niet erg hooggespan-
nen. De invoering van een nieuw gemeentelijk par-
keerbeleid, het opze en van een pilot samen met 
Driehoorne voor een scootmobielpool en het weg-
halen van brievenbussen door PostNL verdienen 
niet de schoonheidsprijs als het gaat om senior-

vriendelijke maatregelen. 
Bij de plannen rond de nachtelijke slui ng van de 
Huisartsenpost Alphen, de slui ng van de kinder-
boerderij in het Bospark en het mogelijk invoeren 
van het betalen per vuilniszak restafval, lijken bij 

een ongewijzigde houding van de 
plannenmakers opnieuw veel ou-
dere senioren het kind van de re-
kening te worden. 
Waarom worden senioren niet in 
een vroeg jdig stadium betrokken 
bij de plannen? En benader hen 
dan niet via een digitale enquête 
zoals bij de vragen over het bo-
menbestand, maar zoek de senio-

ren op in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is 
pas écht seniorvriendelijk.  
 
Wim van der Tang (06) 817 833 79 
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Is het zo moeilijk 
om senioren 
vroeg jdig 

te betrekken 
bij 

nieuwe plannen?  



Nieuws van de ac viteitencommissie 

De KBO-soos  
Het voorjaar loopt weer op zijn einde en de lentebloem verdwijnt. De zomer komt er aan, dus kunnen 
we weer op vakan e gaan! De vakan eperiode betreffende de soos is van 3 juli tot en met 29 juli. 
Data om te onthouden: op 09, 16 en 23 juli is er géén soos!  
 
Klaverjassen  

Hieronder de stand van 21 mei. 
Dinsdag 25 juni is de laatste dag waarop nog gestreden kan worden voor de com-
pe e. Op 2 juli is er dan de prijsuitreiking. We gaan er weer een gezellige mid-
dag van maken, zoals al jd. 

 
Voor degenen die nu al met vakan e gaan, alvast een hele fijne vakan e 
toegewenst. 
Ineke Hoogervorst 
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Angenent Gea  72927 
Boekhout Johanna  71776 
Boere Herman  50381 
Bos Truus   70903 
Broek van der Jan  74552 
Bruin de Grad   67097 
Dekker Annie   72024 
Dijk van Nell-Duijvesteijn 29430 
Doornenbal Wijnand  78498 
Es van Tiny   76919 
Heijden van der Bas  34204 
Heijningen van Henny 76481 
Hodus Joop   32620 
Holstein van Arie  74432 
Holstein van Jannie  75463 
Hoogeveen Sjaan  74495 
Hoorn van der Bep  69804 
Jager de Marry  24620 

Jansen Marjan  66187 
Keijzer Truus   75482 
Kerkvliet Nel   74164 
Koning Lies   10183 
Koolen Els   76868 
Lange de Janny  23820 
Leede van der Piet  70391 
Mens Nico   75315 
Mensch Corrie  24800 
Munster van Wil  71628 
Nieuwenhuijzen Emmy 70844 
Paardekooper Piet  75819 
Poot Willem   79009 
Postma Ep   13180 
Praets Corrie   72101 
Roggekamp Truus  04360 
Salm van der Bep  04098 
Salm van der Sjaak  26321 

Schouten Coby  74627 
Seuren van Alex  22288 
Smitskamp Joop  71353 
S gter Corrie   73347 
Strien van Henny  73094 
Swart Piet   70107 
Turkenburg Dirk  73971 
Verbij Riek   67738 
Verhagen Gepke  58005 
Verhagen Jan   60513 
Vis Annie   75351 
Vliet van Nel   75346 
Wesseling Agaath  65657 
Wessels Ria   65886 
Zeegers Thea   25860 
Zwanenburg Aad  75253 



Uitje naar Urk  
Op woensdag 14 augustus 2019 organiseert de PCOB 
Alphen aan den Rijn weer het uitje naar 
Urk. Daar brengen we eerst een bezoek 
aan Museum Het Oude Raadhuis. Daar 
krijgt u een rondleiding en koffie of thee 
met wat lekkers. In plaats van museumbe-
zoek is een wandeling door Urk o.l.v. een 
gids mogelijk (zgn. Ginkiestocht). Vervol-
gens gaan we naar Restaurant-Bistro De 
Zeebodem waar een uitgebreide lunch met 
of zonder vis voor ons klaarstaat. Na de 
lunch gaan we naar de Bethelkerk voor de 
zomermiddagzang (museum, restaurant en 
kerk zijn op korte loopafstand van elkaar). 
Voordat we weer huiswaarts keren, hebt u 
nog even de gelegenheid om in het cen-
trum van Urk rond te wandelen of ‘een terrasje te pak-
ken’. We rijden deze dag met een touringcar van Lubbe 
Reizen. We vertrekken om 09.00 uur en hopen rond 
17.30 uur weer terug in Alphen te zijn.  
Opstapplaatsen: 08.30 uur Poortwachter, 08.40 uur 
Driehoorne, 08.50 uur Westerhove, 09.00 uur 

Stadskantoor/keerlus. Is het voor u las g om naar een 
van de opstapplaatsen te komen, dan kunt u 
thuis worden opgehaald.  
 
Aanmelden: tot 18 juni bij voorkeur via de 
mail: secr.pcob.alphen@gmail.com  of bij 
Lammert Haalboom, (06) 557 770 40. Ook 
leden van de andere ouderenorganisa es 
zijn van harte welkom om met ons mee te 
gaan! 
Kosten: € 40,00 per persoon (€ 35,00 als u in 
het bezit bent van een Museumjaarkaart en 
kiest voor museumbezoek i.p.v. de wande-
ling). U kunt het bedrag overmaken op 
bankrekening NL62 RABO 0128 5352 88 
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn, o.v.v. Urk. 

Bij aanmelding aangeven: a. museumbezoek of wan-
deling door Urk; b. dieetwensen; c. wel of geen vis bij 
de lunch; d. eventueel thuis ophalen. Hebt u nog vra-
gen over dit uitje? Neem dan contact op met de secre-
taris via (06) 557 770 40 of via 
secr.pcob.alphen@gmail.com .  
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Een ongeluk zit in een klein hoekje  
Het aantal valpar jen onder ouderen neemt toe. In 
2017 was gemiddeld elke 5 minuten een 65-plusser 
slachtoffer van een val in de privé-omgeving. Voorko-
men is natuurlijk het beste. Maar wat als u toch op de 
grond ligt en hulp nodig hebt? 
Een valpar j kan verschillende oorzaken hebben. Een 
losliggend kleedje of een drempel zijn bekende voor-
beelden. Maar ook duizeligheid of gewoon even niet 
goed ople en, kan leiden tot een vervelende valpar j. 
Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk dat u na een val 
zo snel mogelijk hulp krijgt. 
Wees voorbereid 
U weet natuurlijk niet of en wanneer u zult vallen. U 
kunt er wel voor zorgen dat u in iedere situa e iemand 
kunt waarschuwen. Een beetje voorbereiding kan veel 
ellende voorkomen.  

Zorg ervoor dat er op elke verdieping een tele-
foon is, of dat u uw mobiele telefoon al jd bij u 
hebt. 
Zorg dat alle telefoons opgeladen zijn. 

Zet belangrijke telefoonnummers in het geheu-
gen van de telefoon. Denk hierbij aan het num-
mer van de huisarts, maar ook aan dat van uw 
buren en/of uw naaste familie. 
Gebruik personenalarmering en draag deze al jd 
bij u. Vindt u de alarmknop te zwaar of hinderlijk, 
vraag dan bij uw zorgorganisa e of thuiszorgwin-
kel om een andere knop. Er bestaan ook alarm-
systemen verwerkt in een horloge of armband. 
Zo’n sieraad draagt u al jd bij u, waardoor u de 
hulpdiensten al jd binnen handbereik hebt. 
Denk ook eens na over een personenalarm dat 
buitenshuis te gebruiken is.   
Bewaar een exemplaar van de voordeursleutel 
boven, bijvoorbeeld in uw slaapkamer of badka-
mer. 
Zorg ervoor dat ook anderen uw huissleutel heb-
ben, zoals buren, een zoon en/of dochter of goe-
de vriend of vriendin die in de buurt woont. 



Jarigen 
90 jaar: 
Dhr. J.C. Schalkwijk (KBO)   25-06 
85 jaar: 
Mevr. J. Eijlers (PCOB)   14-06 
Mevr. H.M. Mol-van Bommel (KBO) 14-06 
Mevr. J. Simon-Kruijt (PCOB)  24-06 
80 jaar: 
Mevr. T.C. Versluis-Hogervorst (KBO) 03-06 
Dhr. E.W. van Wilgen (PCOB)  03-06 
Dhr. I.J. van der Neut (PCOB)  14-06  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Jubilea 
60 jaar getrouwd: 
Echtpaar Fousert-Vonk (PCOB)  10-06 
55 jaar getrouwd: 
Echtpaar Van der Neut-Oudhof (PCOB) 06-05 
50 jaar getrouwd: 

Echtpaar Van Rooijen-Donkelaar (PCOB) 18-03 
Echtpaar Van Ek-Verboom (PCOB)  13-06  
Gefeliciteerd met dit heugelijke feit. 
 
Overleden 
Mevr. T.C. Zwaan-Griffioen (PCOB)  11-04 
Dhr. H. van Niekerk (KBO)   17-04 
Dhr. J. van Niekerk (KBO)   21-04 
Mevr. T. van Leeuwen-Ponsioen (KBO) 23-04 
Dhr. W. Bon (KBO)    24-04 
Mevr. Z.G. Blom-Boer (PCOB)  26-04 
Mevr. S.W. Koppejan-Jansen (PCOB) 02-05  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuwe leden 
Mevr. C. Alberts-van Bodegom 
Mevr. H. van den Bosch 
Van harte welkom bij de PCOB. 

Lief en leed 

UIT Agenda 
Koffie-ochtenden/-middagen 
Elke maandagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Sionskerk, Meteoorlaan 2. 
Elke derde dinsdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Goede Herderkerk, 
Ten Harmsenstraat 16. 
Dinsdag 18 juni: mevrouw Irene van der Plaat met het thema ‘Iconen’. 
Info/vervoer: Rie en Arie Verduijn, ((0172)) 47 79 30. 
Elke donderdagochtend: van 10.00-12.00 uur in de Lichtkring, Amerikalaan 91. 
KBO-soos 
Elke dinsdagmiddag soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3. 
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Van de bestuurstafel 
Misschien is het u opgevallen dat de bladen KBO-PCOB Magazine en Seniorennieuws deze maand door 
een andere bezorger dan gebruikelijk bij u in de bus zijn gedaan - en zo niet, dan is dit feit 
toch het vermelden waard. Vanaf nu zijn er nieuwe bezorgwijken, met adressen van zowel 
KBO-leden als PCOB-leden. De huidige bezorgers zijn over de nieuwgevormde wijken ver-
deeld en daarbij is, waar mogelijk, rekening gehouden met de wensen van de bezorgers. Een 
gevolg van de nieuwe wijkindeling is dat de bezorgwijken kleiner zijn geworden. Omdat we 
nog steeds aparte afdelingen vormen en er dus geen gezamenlijke ledenadministra e is, moest voor de 
bezorging een aparte administra e worden opgezet. Ons bestuurslid Dirk Spronk hee  op voortreffelijke 
wijze deze taak uitgevoerd en met behulp van deze administra e kunnen Elly Slagter en Diny Boxma de 
maandelijkse distribu e naar de bezorgers in goede banen leiden. Een nieuwe opzet zal helaas niet fout-
loos gaan en daarvoor vragen wij uw begrip. Ook voor onze bezorgers zal het de eerste keer best even 
wennen zijn geweest en dus willen we hen bedanken voor hun inzet voor onze leden!  



Stichting Driehoorne
Uranusstraat 34
2402 AG Alphen aan den Rijn

T 0172 44 58 12
E info@driehoorne.nl
W www.driehoorne.nl

Wanneer gaat u gemakkelijker wonen?

Denkt u zich eens in,  
geen trap meer op,  
geen tuin meer,  
minder schoon te maken 
en bij te houden.  

Allerlei faciliteiten in de directe 
omgeving, zoals o.a.  
• restaurants  
• winkel  
• uitgiftepunt medicijnen 
• serviceboulevard 
etc... 

Bushalte voor de deur en  
goede parkeergelegenheid.

Heeft u weleens aan verhuizen gedacht?  
Het is best een grote stap. Maar waarom niet?

Van €844,92 tot  
€961,38 p/m  
De servicekosten bedragen € 124,70 p/m

Interesse? Neem direct  

contact met ons op. 

Panorama Driehoorne “Meer dan wonen alleen”

Prijspeil 2019



UW SPECIALIST IN ONTRUIMEN
& VERHUIZEN

Meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen?
071-580 47 49 - info@fontein-ontruimingen.nl

www.fontein-ontruimingen.nl

Hulp nodig bij een woningontruiming of 
seniorenverhuizing? Wij nemen al uw

werk uit handen!

ÉÉN AANSPREEKPUNT

HELDERE COMMUNICATIE

TOTAALPAKKET VAN
DIENSTEN

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

VAKKUNDIG &
SNEL


