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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. ”
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Na een korte zomerpauze hebben wij de draad weer opgepakt. In dit nummer hoeft u de vertrouwde 

column niet te missen, want we zijn erin geslaagd in de persoon van Janny Eskes een nieuwe columnist 

aan te trekken. Wij laten ons graag door haar verrassen. Een beetje reuring naast serieuze zaken kan 

geen kwaad. 

 

De redactie 

Seniorennieuws is terug van vakantie 

mailto:seniorennieuwsalphen@gmail.com
mailto:ouderenbelangen@hetnet.nl
http://www.oso-alphen.nl


Column 

Service 
Koffie, wat kun je dáár naar snakken als het niet 

voor het grijpen staat. Of erger, als het wel voor 

het grijpen staat, maar het wordt je niet ge-

gund. Ik begeleid een vriend naar het zieken-

huis. Hij moet een ingreep ondergaan en mag 

niet alleen naar huis rijden. De naam van de 

zorgfabriek zal ik niet noemen; het is niet in de-

ze regio. Ik ben om half zes opgestaan en om-

streeks half acht betreden wij het ziekenhuis. 

Een half uur te vroeg, dat heeft met het open-

baar vervoer te maken. Hopelijk is er koffie. 

Voor mij dan, hij moet nuchter blijven. Helaas is 

de koffiehoek nog dicht, maar na een kwartier 

verschijnt een dame in een witte jas, die de zaak 

gaat openen. Zal ik koffie voor je halen?, vraagt 

de vriend lief. De dame zegt dat ze eerst wat 

dingen ‘buiten’ moet zetten. ‘Buiten’ is in dit 

geval de gang van het ziekenhuis. Met verbazing 

bestudeer ik haar activiteiten. Een kapstok vol 

tassen, bakken vol prullaria, kunstbloemen, 

langzaamaan wordt de gang tot winkel gebom-

bardeerd. Hier moet straks handel gedreven 

worden. Ergens brandt een lampje, ik hoop dat 

het van een koffiemachine is. Ik zit vlakbij en de 

bedrijvige juffrouw zal me vast waarschuwen als 

ze zover is. In een ziekenhuis verwacht je ser-

vice. Maar nee, als ik de volgende keer opkijk, is 

het bedrijfje opgetuigd en zit de onderneemster 

met twee andere vrouwen lekker koffie te drin-

ken. De klant kan even wachten. Intussen rod-

delen ze gezellig over wat er mankeert aan an-

dere mensen, vooral mensen die niet tot hun 

eigen kring behoren. Wij moeten inmiddels naar 

een andere verdieping. Vriend wordt weggere-

den voor de behandeling en ik vraag ter plekke 

een verpleegkundige of hier misschien een 

koffieautomaat is. Ze lacht wat schamper of ver-

beeld ik me dat? Een collega naast haar zegt 

hartelijk: “U kunt wel een kopje koffie uit de 

keuken krijgen, hoor”, en gaat meteen aan de 

slag. 

Kijk, dat is nog eens service. Wat is service im-

mers anders dan aandacht voor de medemens?

Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Visitatie Woonforte 

Woningcorporaties die bij de landelijke koepel Aedes zijn 

aangesloten, worden een keer per vier jaar bezocht door 

een visitatiecommissie. Zo’n commissie beoordeelt de pres-

taties van de corporatie in de afgelopen vier jaar en het bor-

gen van de prestaties voor de toekomst. Dit jaar is ook 

Woonforte aan de beurt voor zo’n visitatie. Met het oog 

hierop heeft ook het OSO zijn opmerkingen en commentaar 

ingeleverd. Enkele grepen 

hieruit: 

Uiteraard waardeert het 

OSO het beleid van Woon-

forte om voor velen de jaar-

lijkse huurverhoging minder te laten stijgen dan de inflatie. 

Ondanks de maximale verhoging voor de scheefwoners 

meent het OSO dat er een groep is die te lang in de goedko-

pere woningen blijft wonen. Slecht voor de doorstroming en 

sociaal gezien geen goede zaak. 

In de afgelopen jaren heeft Woonforte door ver- en her-

bouw veel geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van 

de woningvoorraad, maar te weinig gelet op de kwantiteit. 

Per saldo heeft Woonforte nu minder woningen in eigen-

dom dan enkele jaren geleden. Hiertegenover staat dat de 

behoefte aan sociale huurwoningen juist is gegroeid. 

Woonforte beschouwt passende huisvesting voor iedereen 

als haar missie. Het OSO onderschrijft dit, maar wil graag 

meer aandacht voor de combinatie van wonen en zorg: 

zorgappartementen, zorgunits, samengestelde gebouwen 

voor wonen, zorg en welzijn. 

Het OSO mist een gedegen analyse van de behoefte aan 

sociale huurwoningen en een nabeschouwing betreffende 

de prestatieafspraken tussen Woonforte, de gemeente en 

huurdersraden. Met name zou het aantal voorradige sociale 

huurwoningen vergeleken moeten worden met de bestaan-

de behoefte aan dergelijke woningen. Ook zou het verhelde-

rend zijn om te weten welk percentage de sociale woningen 

uitmaken van de totale woningbouw. 

Voor het OSO vormen de lange wachtlijsten een belangrijk 

punt van zorg. Woonforte zou moeten aangeven wat zij pri-

oritair acht om deze korter te maken. Toch meer bouwen 

ofwel de kwantiteit? 
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryptisch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 

11 september 2019 als oplossing insturen naar Martin Meijer, Noordeinde 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar 

mcjmeijer@casema.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders worden drie 

cadeaubonnen verloot. 

Horizontaal: 

1 Een ruzie soms en een bergweg altijd (12); 

12 Hoofdstad van Noord-Holland; 14 Voetbal-

club uit Rotterdam; 15 Slee; 16 Oost-

Europeaan; 18 Groet; 19 Grote Prijs; 21 Be-

roep; 23 Driehoekig fronton; 26 Onderwijs-

vorm; 27 Rivier in Spanje; 29 Poststuk; 30 

Boom; 31 Figuur uit de Griekse mythologie; 

33 Getemd; 34 Poolbedekking; 35 Uitroep; 36 

Soort; 38 Muziekvorm; 39 Eenheid van ge-

luidssterkte; 40 Deel van een toneelstuk; 41 

Foto van een filmscene; 42 Rund; 44 Voorzet-

sel; 46 Griffel; 47 Gezondheidsdienst; 48 Rub-

berplant; 50 Stuk stof; 52 Vertakte horens; 54 

Toegang; 55 Huidplaatje van een vis; 57 Jurk; 

58 Plaats in Noord-Brabant; 59 Straks; 61 Li-

ter; 62 Ondernemingsvorm; 63 Vis; 64 Lende; 

66 Jongensnaam; 67 Land in Azië; 70 Zelfde; 

72 Daar zit geen wondje onder (12). 

 

Verticaal: 

1 Uitroep; 2 Noorse munt; 3 Plaats aan de 

IJssel; 4 Kloppend geluid; 5 Voorbij; 6 Brief-

aanhef; 7 Voegwoord; 8 Lendedoek; 9 Hevig; 

10 Deel van de Bijbel; 11 Krant; 12 De burge-

meesters van Rotterdam en Antwerpen (12); 

13 Gebied in Azië; 17 Roeiriem; 20 Barman 

(12); 22 Omroepvereniging; 24 Schaakterm; 

25 Behoeftig; 26 Deel van een schoen; 28 

Donker; 30 Psalmenboek; 32 Ooit; 34 Het 

waarmerken; 37 Explosieve stof; 38 Achter-

voegsel; 43 Aquariumbewoner; 45 Streek in 

Afrika; 47 Geste; 49 Sportprijs; 50 Soort 

beeldscherm; 51 Beker; 53 Keukengerei; 55 

Middel tegen diarree; 56 Extra onderwijs; 59 

Omdat; 60 Engels graafschap; 63 Oppervlak-

temaat; 65 Plaats in Gelderland; 68 Muziek-

noot; 69 Laatstleden; 70 Kiem; 71 Bijwoord.    

 

Oplossing uit nr. 6 

GELEDINGEN - DIENSTBODE – ROLPATROON – 

BROODBELEG 

1e prijs: mevrouw B. Hilgersom; 

2e prijs: de heer. G. Binnenkamp; 

3e prijs: mevrouw J. van de Veldt. 

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar  
Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de be-

nodigde 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 wachttijden bij het CBR. 

Na verloop van tijd ontvangt u het formulier van het CBR retour. Er 

bestaat ook een mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. 

Voor informatie 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 Stichting 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 korting. 
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Van de organisatie van de Museum Plus Bus kregen 

wij bericht dat wij  dit jaar alsnog met dertig (30) 

deelnemers mee kunnen. 

 

Het programma: 

U wordt in de ochtend opgehaald bij serviceflat 

Driehoorne in de Uranusstraat. Tussen 9.00 en 9.30 

uur kunt u instappen. Aankomst bij het museum 

rond 11.00 uur. 

In het museum wordt u ontvangen met koffie en 

thee, krijgt u om 12.00 uur een rondleiding en ge-

bruikt u vanaf 13.15 uur de lunch. Na de lunch krijgt 

u van 14.15 uur tot 14.45 uur de gelegenheid om 

zelfstandig het museum te bezoeken. Om 15.15 uur 

brengt de bus u weer naar huis.  

De minimumleeftijd voor deelname aan Museum 

Plus Bus-arrangementen bedraagt zeventig (70) 

jaar. Begeleiders van deelnemers hoeven niet te 

voldoen aan gestelde criteria. In de Museum Plus 

Bus is plaats voor deelnemers die slecht ter been 

zijn. Maximaal twee (2) vaste rolstoelen of één (1) 

elektrische rolstoel kunnen boven in de bus ge-

plaatst worden daar de bus is uitgerust met een 

rolstoellift. Scootmobielen zijn helaas niet toege-

staan. Maximaal zestien (16) opvouwbare hulpmid-

delen (rollators en opvouwbare rolstoelen) kunnen 

opgevouwen onderin de bus worden vervoerd.  

 

Ouderen voor Ouderen van de OSO   
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Naar het Kröller-Müller Museum in Nationaal Park De Hoge Veluwe 
met de Museum Plus Bus 

Dinsdag 15 oktober 2019 

Reissom, inclusief lunch € 11,50 per persoon 

(U betaalt in de bus aan de reisleider van Ouderen voor Ouderen) 

 

Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij:  

Lyda de Jong, e-mail: l.edejong@ziggo.nl ; tel.: (0172) 43 61 32  

of Hanny Luik, e-mail: hanny.luik@kpnmail.nl, tel.: (0172) 42 05 51 

Bellen uitsluitend tussen 18.00 en 19.00 uur. 

 

Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol. 

High Tea met een muzikale fruitmand 

Een toetje ter afsluiting van de Week van de Eenzaamheid 
Zondag 13 oktober bent u van harte welkom in de recreatiezaal van Westerhove aan de Prinses Beatrixlaan om te 

genieten van een gezellige High Tea. Naast lekkere hapjes zorgen wij ook voor vrolijke 

muziek. Vanaf 14.30 uur kunt u binnenlopen. De High Tea zelf is van 15.00 tot 17.00 

uur. Voor dit alles vragen wij een bijdrage van € 2,00 per persoon. 

Alle senioren zijn uiteraard van harte welkom. In verband met de catering vragen wij u 

zich aan te melden. Wilt u bij de aanmelding uw naam, aantal personen en uw tele-

foonnummer vermelden. Aanmelding bij voorkeur via de mail, bellen mag ook maar 

wel uitsluitend tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Aanmelden kan bij Lyda de Jong: e-mail l.edejong@ziggo.nl, telefoon (0172) 43 61 32 

of bij Hanny Luik: e-mail hanny.luik@kpnmail.nl, telefoon (0172) 42 05 51. 

Tot ziens op 13 oktober! 



Plezier in bewegen met 50+ sports! 

 
 

Natuurlijk weet u als 50-plusser hoe belangrijk (en fijn) het is om actief in beweging te blijven.  

Maar soms gooien blessures roet in het eten of is de drempel simpelweg te hoog. Dan is een steuntje in 

de rug prettig.  

Tijd Voor Vitaliteit biedt u samen met sportverenigingen uit Alphen aan den Rijn de kans om op een rus-

tige manier en in groepsverband kennis te maken met drie verschillende sporten.  

Vanaf drie euro per les leert u onder professionele begeleiding de basisvaardigheden van de door u ge-

kozen sport. Natuurlijk staan bij alle lesreeksen gezondheid en gezelligheid voorop.  

Dus kom in beweging en werk aan uw conditie, balans, flexibiliteit en sociale netwerk.  

Vanwege groot succes starten er in het najaar nieuwe lessen. Ruim 75 mensen gingen u al voor!  

 

Kiest u voor een lessenreeks tafeltennis, golf 

of tennis?  Inschrijven of meer informatie?  

 

Ga dan naar: 

www.alphenbeweegt.nl/tvv  

Word vrijwillige wandelbegeleider  

Stichting Gezond Natuur Wandelen biedt 

gratis wekelijkse natuurwandelingen aan. 

Binnenkort gaat zij van start met wande-

lingen in Alphen aan den Rijn. Daarvoor is 

zij op zoek naar mensen die het leuk vin-

den om regelmatig (eens per week tot 

eens per maand) de wandelgroep te bege-

leiden. Vrijwilligers krijgen enkele korte 

cursussen. Hebt u belangstelling? Kijk op 

www.gezondnatuurwandelen.nl of neem 

contact op met: 

marielle@gezondnatuurwandelen.nl. 
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Langer zelfstandig wonen, wie helpt?  

Veel ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in 

hun eigen huis blijven wonen. Als dat wat moeilijker wordt, 

staat u er niet alleen voor. Verschillende instanties kunnen 

u hierbij helpen en ondersteunen. 

Gemeente 

Bij de gemeente kunt u terecht voor hulp via de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente is ver-

plicht om ouderen met een beperking te helpen om mee te 

kunnen doen in de samenleving. Hiervoor organiseert de 

gemeente hulp op maat en regelt bijvoorbeeld hulp in de 

huishouding, organiseert dagbesteding of ontlast tijdelijk een 

mantelzorger. Ook voor woningaanpassing, een boodschap-

pendienst en vervoer kunt u bij het Wmo-loket terecht. 

Bank 

Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het mis-

schien noodzakelijk om uw huis aan te passen of ingrijpend 

te verbouwen. Uw adviseur van de bank kan u inzicht geven 

in de financiële mogelijkheden. Ook bieden verschillende 

banken hypotheken aan om de overwaarde van uw huis te 

gebruiken. Met de overwaarde kunt u een verbouwing finan-

cieren, of kiezen voor een aanvulling op het inkomen of voor 

een schenking aan de (klein)kinderen. 

Zorgverzekeraar 

De verplichte zorgverzekering dekt de kosten van noodzake-

lijke medische zorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis en de 

apotheek. De huisarts kan helpen als er meer zorg nodig is 

om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De huisarts schakelt 

bijvoorbeeld de wijkverpleging in of adviseert huishoudelijke 

hulp. Hebt u thuis verpleging nodig, dan kunt u ook zelf de 

wijkverpleegkundige inschakelen. Onder wijkverpleging val-

len verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, 

klaarzetten van medicijnen, stomazorg en katheteriseren. 

Ook 'Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)' 

valt onder verpleging in de wijk, zoals aan- en uitkleden, was-

sen en douchen, verzorging van de huid. In de meeste situa-

ties wordt deze zorg vergoed uit het basispakket van de zorg-

verzekering. Er geldt geen eigen risico. Sommige zorgverze-

keringen vergoeden ook vervangende zorg als een mantel-

zorger even rust nodig heeft. Dit heet respijtzorg. 

 

Rijksoverheid 

De overheid vindt het belangrijk dat mantelzorgers tijd heb-

ben om even bij te komen van hun soms zware taak. Als ze 

vrije tijd nodig hebben, moet vervangende zorg makkelijk te 

regelen zijn. Nu is dat nog niet altijd zo. Daarom heeft de 

overheid voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp 

de opdracht gegeven om het aanbod van respijtzorg te ver-

beteren. De rijksoverheid heeft ook 340 miljoen euro uitge-

trokken voor het Programma Langer Thuis tot 2021. Dit geld 

gaat niet rechtstreeks naar ouderen, maar naar organisaties 

die ouderen ondersteunen. Dankzij dit extra geld kunnen 

zorgverleners beter samenwerken, krijgen mantelzorgers 

meer ondersteuning en komen er meer geschikte woningen. 

Ten slotte zijn gemeenten bezig om woningen aan te passen, 

zodat ze geschikt blijven of worden voor ouderen. 

Woningcorporaties 

Hebt u aanpassingen nodig in uw huurhuis? U kunt de ver-

huurder hierom vragen, maar de verhuurder is niet verplicht 

daaraan mee te werken. U kunt dan naar de gemeente gaan. 

Als de gemeente via de Wmo de nodige aanpassingen doet, 

of u doet dat zelf, dan hebt u daarvoor geen toestemming 

nodig van uw verhuurder. Als u de huur opzegt, hoeft u de 

aanpassing niet ongedaan te maken. 

Vrijwilligers 

In Nederland werken zo'n 450.000 zorgvrijwilligers. Zij helpen 

belangeloos en onbetaald mensen in kwetsbare situaties, 

waaronder thuiswonende ouderen. Bij onze plaatselijke seni-

orenorganisaties zijn dat de VOA’s. Hun namen en telefoon-

nummers vindt u colofons in dit nummer. 

Mantelzorgmakelaars 

Als u mantelzorg verleent aan uw partner en u bent veel tijd 

kwijt met het regelen van de juiste zorg, dan kan een mantel-

zorgmakelaar u helpen. Hij of zij kan taken overnemen, zodat 

u meer rust en overzicht krijgt. Sommige mantelzorgmake-

laars werken bij een organisatie voor mantelzorgondersteu-

ning, anderen bij de gemeente. Voor hun ondersteuning 

hoeft u niet te betalen. Voor zelfstandig werkende mantel-

zorgmakelaars moet u wel betalen. Sommige aanvullende 

zorgverzekeringen vergoeden dit. 

Bron: Rabo IkWoonLeefZorg 

Cliëntenraad geeft gemeente advies over invoering van Diftar 
De cliëntenraad adviseert om bij mogelijke invoering van Diftar (gedifferentieerde tarieven) speciaal rekening te houden met 

chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Zij hebben namelijk onevenredig vaak te maken met het storten van 

restafval in de daarvoor bedoelde containers. Soms zelfs meer keren per dag. Na invoering van Diftar zullen zij dus 

meermalen per dag moeten betalen voor het storten van dit afval. Dit zal leiden tot hoge kosten (meer dan 1 euro 

per beurt?) voor deze gezinnen, die het toch al vaak financieel gezien niet erg ruim hebben.  

De cliëntenraad adviseert met klem om voor deze groep inwoners geen Diftar in te voeren.  
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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. 

 

Diverse activiteiten bij Participe 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, computerclub, creatief kaarten maken, 

rummikub enzovoort. 

Informatie Participe: Nienke Meddeler, e-mail N.Meddeler@participe.nu of bel (06) 811 798 91. 

Informatie Tom in de buurt: Carollien Satink, tel. (06) 41 08 23 93 of wijkcoach Ilona de Wit, 

tel. (06) 51 92 49 02. 

Informatie wijkcentrum Kerk en Zanen: Bernard Vermeer, tel. (0172) 47 27 64. 

Informatie Swaenswijk: www.wijkcentrumswaenswijk.nl of bel (06)-223 332 60. Nieuwe folder aan te 

vragen bij: beheer@wijkcentrumswaenswijk.nl of op te halen ook bij bibliotheek en gemeentehuis 

donderdag 12 september, 10.00 uur: E-bikecursus, entree € 2,50. Info en aanmelden: 

vvnalphenaandenrijn@gmail.com  

 

 

 

Parkvilla/Parkfilmhuis 

Elke dinsdag 13.30 uur 

matinee € 7,00, tel. (0172) 49 37 37 

Info: https://www.parkvilla.nl/filmhuis/  

Di 03/09 Wild Rose 

Di 10/09 Rocketman 

Di 17/09 The Biggest Little Farm 

Di 24/09 Mademoiselle de Joncquières 

 

Bonifaciuskerk 

Open huis 10.00-17.00 uur 

14 september open monumenten– en orgeldag. 

Om 13.15 orgelconcert door Alexander Schippers. 

18 september jaarmarkt met terras 

 

Oudshoornse kerk 

Stichting Cornelis de Vlaming 

Fancy Fiddlers  zo 22 sept 2019 14.30 uur 

Informatie en kaartverkoop 

www.cornelisdevlaming.nl en 

www.theatercastellum.nl  

Adventskerk 

zondag 8 september  16.00 uur 

gratis toegankelijk  

Matineeconcert: fluitiste Sannie de Jongh en 

stadsorganist Simon Stelling spelen werken van 

bekende componisten in ‘Parels van de Zomer’ 

Info: www.vriendenvandeadventskerk.info  

 

Castellum 

Cineplus donderdag 5 sept. 13.30 uur 

Toegang € 7,00. Kaarten bij de kassa 

(alleen pinnen) of telefonisch reserveren 

(0172) 42 92 92.  

Gloria Bell 

Succesvolle Chileense film, met Julianne Moore  

 

MAX Mobiel bij Vegro 

Het ideale vervoermiddel voor ritjes in de binnen-

stad, een rollator of ander hulpmiddel gaat ge-

makkelijk achterin en u hebt geen rijbewijs nodig. 

U kunt de MAX Mobiel bezichtigen in de Vegro 

winkel aan de Euromarkt 1. Voor persoonlijk ad-

vies of een proefrit: maak een afspraak via (0900) 

28 87 66. 
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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 ledenadministratie tijdelijk waargenomen door: 
Wilma Helder, telefoon: (0172) 44 39 46 en Nel Jansen, telefoon (06) 145 772 03. 
 
Redacteur ASVA-katern:  Ledenadministratie:    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: tijdelijk zie boven  Telefoon (0172) 43 56 53 
E-mail: redactie@asv-alphen.nl E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl 

 
Secretaris:    Coördinator ASVA hulpen bij belastingaangiften: 
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 

Problemen bij CBR met betrekking tot de afgifte van 

rijbewijzen voor 75-plussers nog steeds niet opgelost. 

De afgelopen maanden ben ik regelmatig getuige van 

bezorgde gesprekken van 75-plussers of zij wel of niet 

op tijd hun nieuwe rijbewijs zullen ontvangen.  

Wanneer burgers zich niet houden aan de regels, wor-

den zij direct bestraft met een boete of een maatregel. 

Als overheidsinstanties zich niet houden 

aan de regels, wordt er geschokt gerea-

geerd door de minister of staatssecretaris 

en de Tweede Kamer en gaat men vervol-

gens na een of meer debatten over tot de 

orde van de dag. 

Zoals bekend moeten senioren als gevolg van over-

heidsbeleid zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een 

voorwaarde daarbij is dat zij zelfstandig hun zaken kun-

nen regelen. Veelal is de auto voor met name 75-

plussers een onmisbaar onderdeel daarvan. Maar die 

zelfstandigheid gaat verloren als je je rijbewijs moet 

verlengen en het CBR door onderbezetting niet tijdig 

het nieuwe rijbewijs kan leveren. 

In plaats van zelfstandigheid komt dan afhankelijkheid, 

want zonder geldig rijbewijs mag men geen motorvoer-

tuig besturen. 

Nu de problemen bij het CBR aanhouden, zou je ver-

wachten dat er door de regering maatregelen worden 

genomen om burgers te beschermen tegen het niet 

adequaat oplossen van de wachttijden bij het CBR. 

Mijn advies aan de Regering en Tweede 

Kamer is: besluit als overgangsmaatregel 

dat het CBR bij niet tijdige afgifte van een 

nieuw rijbewijs een aantekening in het 

dossier van de aanvrager opneemt dat de 

aanvraag in behandeling is. Bij controle of een aanrij-

ding kan de politie dan vaststellen dat de aanvraag voor 

vervanging van het verlopen rijbewijs bij het CBR in be-

handeling is. Voor alle 75-plussers hoop ik dat, op wel-

ke wijze dan ook, binnenkort de problemen bij het CBR 

zijn opgelost.  

Peter Dobbe (0172) 43 77 22 

of (06) 222 441 19 

E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl  

Zet woensdag 30 oktober vast in uw agenda:  

Najaarsbijeenkomst. 

In Seniorennieuws van oktober volgt verdere informatie . 
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Van de voorzitter 

mailto:roelof.buren@ziggo.nl


Fusie NVOG en KNVG 

Op 11 september is er een extra Alge-

mene Vergadering van NVOG en KNVG 

in Culemborg over de fusie. 

 

Activiteiten 

De tocht naar de Biesbosch was een 

doorslaand succes. De BBQ werd ondanks de ex-

treme warmte goed bezocht. 

Ook de paardenmelkerij op de Riga Ranch viel in 

de smaak. 

Zoals u verderop in dit blad kunt lezen, staan 

er in de komende maanden nog twee activi-

teiten op het programma: in september de 

minigolf en in oktober de laatste dagtocht 

van dit jaar. 

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 verdrietige zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u 

en leven met u mee! In de maand september zijn jarig: 

01/09 Mevrouw D.A.M. de Bruijn 

03/09 De heer J.I. Macnack 

05/09 Mevrouw C. Gerritsen-Bogaard 

05/09 Mevrouw L. Verkade-van Meerveld 

07/09 Mevrouw M.A. Heinrich 

07/09 Mevrouw G.E.C.W. van Oijen-van Wensveen 

09/09 De heer D. Voorsluijs 

10/09 Mevrouw M. van der Vlies-Roos 

10/09 De heer C. van Dijk 

12/09 De heer J. Krijgsman 

22/09 Mevrouw E.J.W. Brekelmans 

24/09 De heer J. den Boer 

27/09 Mevrouw M.E.J. Adam 

30/09 Mevrouw W. Straver-Limburg 

Wij feliciteren u van harte. 

 

Overleden 

De heer S Kalshoven 

Mevrouw E. van den Berg 

De heer L. Obèr 

De heer M. Braun 

De heer Haverkorn  

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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ASVA-minigolfmiddag 

donderdag 26 september 2019 
Wij gaan weer een supergezellige middag minigolfen op de baan van Restaurant ‘Bij Hen’ aan de Burgemeester 

Bruins Slotsingel nr. 9. 

Wij verwachten u vanaf 13.30 uur bij Restaurant ‘Bij Hen’, waar u wordt ontvangen met een 

kopje koffie/thee met een koekje. Van 14.00 tot 16.00 uur gaan we golfen. Na het rondje 

golf is er op het terras gelegenheid voor een consumptie naar keuze. Natuurlijk wordt daar-

bij de bitterbal niet vergeten. 

U hoeft zich niet aan te melden voor deze middag. Gewoon komen en gezellig zijn is voldoende.  

Bij aankomst mag u bij Pauline uw deelname afrekenen. 

De kosten van deze middag bedragen, zowel voor leden van de ASVA als voor niet-leden, € 9,50. 

 

Wilt u graag komen maar hebt u een vervoerprobleem, bel dan onze secretaris Nel Jansen, tel. (06) 145 772 

03. Zij zorgt ervoor dat u gehaald en gebracht wordt.  



Dagtocht zandsculpturen en pannenkoeken  

op donderdag 17 oktober 
Speciale prijs voor ASVA-leden € 35,00; niet ASVA-leden € 50,00 

Inbegrepen zijn: vervoer, koffie/thee met iets lekkers, entree zandsculpturenfestijn, lunchbon en pannenkoekendiner. 

Instapplaatsen: Noorderbrink 08.30 uur, Driehoorne (Sterrenlaan) 08.45 uur, Westerhove 09.00 uur, Keerlus 09.15 uur  

We maken vandaag een ‘Reis om de Wereld’ bij het zandsculpturenfestijn in Garderen. Je boardingkaart lever je in 

bij een van de stewardessen en even later 

sta je al oog in oog met een enorme skyline 

van maar liefst 18 meter, met de meest be-

roemde gebouwen ter wereld en…….dat is 

nog maar het begin van de ontdekkingsreis. 

De onderwaterwereld, grappige en herken-

bare vakantiesituaties, de schitterende eilan-

den, de mooiste markten, de bekendste musea, typische vervoermiddelen en nog veel meer komen aan bod. Met 

de lunchbon kunt u op eigen gelegenheid iets eten en drinken in het zelfbedieningsrestaurant ‘Saloon de Preu-

verij’, en dan is er ook nog tijd om door de leuke winkeltjes te struinen. In de loop van de middag verlaten we Gar-

deren en gaan via een mooie rit over de Veluwe naar ons Pannenkoekendiner.  

Tijdens deze activiteit 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 dit evenement aanmelden door onderstaande strook ingevuld in te leveren of op te sturen aan 

Nel Jansen, Koolmeesstraat 221, 2406 LX, Alphen aan den Rijn, e-mail: secretaris@asv-alphen.nl of telefonisch: 

(06) 145 772 03. Uw reservering is definitief na ontvangst van de kosten op rekening NL56 INGB 0007 1388 91 

t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn, onder vermelding van ’Zandsculpturen’. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Inschrijfformulier 
 

Naam______________________________________________________________Voorletters_________M/V 

 

Plaats______________________________________________________________Telefoon_______________ 

 

Aantal: personen:__ 

Ik/wij stappen in (hokje aankruisen): 

□Noorderbrink 08.30 uur, □Driehoorne (Sterrenlaan) 08.45 uur, □Westerhove 09.00 uur, □Keerlus 09.15 uur 
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Speciale actie voor nieuwe leden  
 

Bent u nog geen ASVA-lid, maar wilt u toch profiteren van de mooie ledenprijs van € 35,00 

voor deze gezellige dag? Meldt u zich dan gelijk aan als lid. U betaalt dan totaal € 57,50  

(€ 22,50 voor uw lidmaatschap tot 31.12.2020 en € 35,00 voor deze reis). 

U bent dan bovendien verzekerd van alle extra voordelen die wij onze leden volgend 

jaar bieden ter gelegenheid van ons eerste lustrumjaar! 
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Het was behoorlijk warm, dit jaar bij de ASVA-barbecue. 

Zelfs met alle parasols, een klein briesje en veel koele 

drankjes was het toch echt warm op het terras van Bij 

Hen. Maar ook: het was zo gezellig! We hebben met bij-

na 50 mensen genoten van een middag die in alle op-

zichten warm was. Warm, niet alleen de temperatuur 

maar ook de sfeer en de hartelijkheid van alle deelne-

mers. En natuurlijk, het lekkere warme eten! En de 

vlotte en vriendelijke bediening van de medewerkers 

van Bij Hen, en niet te vergeten, de muziek! Niek heeft 

ons weer helemaal blij gemaakt met precies de juiste 

muziek, dus voor ons geen harde beat, geen oorverdo-

vende drums, maar gewoon gezellige, bekende num-

mers die we konden meezingen of in ieder geval mee 

neuriën. En er werd zelfs nog gedanst ook, wel niet te 

veel en niet te druk, maar toch. Uiteindelijk zijn we alle-

maal in goede stemming huiswaarts gekeerd met het 

vaste voornemen dit volgend jaar weer te doen. 

Al vroeg gingen we op pad met onze vertrouwde chauffeur 

Richard. Op tijd weg, ondanks een paar treuzelaars en goed en 

vlot doorgereden naar Werkendam. Daar stond de koffie al 

voor ons klaar met lekkere cake erbij. Nadat we een beetje 

uitgerust waren, konden we beginnen aan een mooie rit met 

een open trein door de Biesbosch. Dit was echt een openba-

ring. Zo weids, zo groot, zo mooi, dat hadden we niet gedacht. 

Bij de Biesbosch hebben we toch een beetje het tv-beeld van 

een slootje met een bever, maar het is zoveel meer! We heb-

ben echt een uur rondgereden door de mooiste landschappen 

die je maar kunt bedenken, van rivieren en polders en meren, 

van alles. 

Terug in Werkendam voor de lunch en wat een verrassing: 

geen kroketten, nee, lekkere ‘oma’s gehaktballen’ bij het 

brood, dat was weer eens even wat anders en lekker!  

Na de lunch was het tijd om in te schepen aan boord van een 

rondvaartboot en die liet ons de Biesbosch zien vanaf het wa-

ter, zoals we het ons voorstelden en het verwachtten. Heerlijk 

rustig glijdend over het kalme water van de sloten, vaarten, 

poelen, met uitleg van de aardige en kundige schipper. Hij wist 

echt van alles te vertellen over de Biesbosch en zijn bewoners. 

Aardig detail: het vlaggetje voorop het schip, u weet het nog 

wel, rood-wit geblokt? Dat is nou een Brabants bontje. 

Moe maar tevreden gingen we weer terug naar huis. Iedereen 

heeft genoten van een prachtige dag. 

Verslag van de activiteiten deze zomer 

Hoe warm het was…. 

Een dagje naar de Biesbosch, een dag om nooit te vergeten!   

De Rigaranch, wie er niet bij was heeft iets gemist!  
Een heel bijzonder uitstapje was de ASVA-trip naar de Rigaranch in Nieuwveen. Een paardenmelkerij, nooit eerder van ge-

hoord, dus dit moest bezocht en bekeken worden. En daar gingen we dan, met 30 mensen om dit eens te onderzoeken. We 

hebben er zeker geen spijt van gehad.  

Na de ontvangst met thee of koffie en lekkere appeltaart (ja, 

wat anders?) werden we door de vrolijke en vriendelijke 

boerin Carien bijgepraat over het fenomeen paardenmelke-

rij. Na een geestig en interessant betoog over wat er ook 

allemaal gemaakt kan worden van paardenmelk mochten we 

zelf aan de slag met het maken van, jawel, een chocolade 

flik! En lekker, want er kon natuurlijk ook geproefd worden, 

dat begrijpt u. Van de paardenmelk worden behalve chocola en bonbons veel verschillende producten gemaakt, waaronder 

ook een heerlijke likeur. Zowel de bonbons als de likeur moesten uiteraard ook geproefd worden. Echt de moeite waard! 

Laatste onderdeel van ons bezoek was het struinen door de souvenirwinkel. Er worden de meest uiteenlopende cadeautjes 

aangeboden als herinnering aan het bezoek, maar de flessen likeur hadden duidelijk de voorkeur van de meeste bezoekers. 

Klein minpuntje was, dat we het feitelijke melken van paarden niet hebben gezien. Carien gaf wel een levendige en duidelij-

ke omschrijving van hoe dat in zijn werk gaat en legde uit, dat de betreffende paarden gestald zijn op een andere boerderij, 

met betere faciliteiten. We konden ook een klein slokje paardenmelk proeven en dat smaakte verrassend lekker. 

We hadden een gezellige en interessante middag en verheugen ons nu al op de minigolf in september. 



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/Ledenadministratie: 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 belastingaangiften: 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 belastingaangiften: Anne-Marie Oudenes, 
Telefoon: (0172) 49 40 22, e-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl 
Ledenadministratie en secretariaat: 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 hete herfst? 

Waar de aandacht in juli en de eerste helft van au-

gustus vooral gericht was op de zinderende hitte 

en de daarbijbehorende gevolgen, vervulden twee 

berichten op 15 augustus mij met enige zorg. De 

topman van de Rabobank liet in het NOS-journaal 

weten dat de kans op geen rentevergoeding meer 

op onze spaargelden (of erger nog: betalen voor 

het stallen van je spaargeld bij een bank) steeds 

dichterbij komt. Een en ander is een gevolg van de 

lage-rentepolitiek van de Europese Centrale Bank. 

Diezelfde politiek zit ook veel pensioenfondsen 

dwars. De twee grootste Nederlandse pensioen-

fondsen, ABP en PWZ, hebben momenteel een 

dekkingsgraad die flink te laag is om de pensioen-

uitkeringen te indexeren; sterker nog: kortingen 

dreigen op de pensioenen. Een mogelijk harde 

brexit en de voortdurende handelsoorlog tussen 

de VS en China dragen niet bij aan het herstel van 

de dekkingsgraden. Nu zijn er veel pensioenfond-

sen in ons land en bij een aantal zijn in de afgelo-

pen jaren de pensioenen zelfs verhoogd en zullen 

kortingen achterwege kunnen blijven. Toch zullen 

veel gepensioneerden er per saldo in inkomen op 

achteruitgaan als hun pensioen gekort wordt en zij 

rente moeten betalen voor hun spaargeld. Vooral 

dat laatste brengt het gevaar met zich mee dat 

men besluit om zijn/haar geld dan maar van de 

bank te halen en in een oude sok onder het matras 

te bewaren - iets wat ten stelligste ontraden moet 

worden. Duidelijk is, dat hier werk aan de winkel is 

voor de landelijke KBO-PCOB. Door de huidige sa-

menwerking is men beter in staat om onze belan-

gen te behartigen. Naar de vertegenwoordiging 

van de KBO-PCOB zal men ook eerder luisteren als 

die spreekt namens een forse achterban. En daar 

zit voor mij een ander punt van zorg, want ik zie 

het ledental van onze plaatselijke afdelingen niet 

groeien en dat zal op termijn zowel voor het plaat-

selijke als voor het landelijke werk gevolgen heb-

ben. Ik denk dat we ons kunnen opmaken voor een 

hete herfst! 

 

 

Wim van der Tang (06) 817 833 79 
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Nieuws van de activiteitencommissie  

De soos 

Nu de zomervakantie alweer achter de rug is, zijn we 

weer met frisse moed begonnen met onze activiteiten. 

De soos is op 30 juni gestart met een goede opkomst. 

 

Belangrijk om alvast in uw agenda te noteren! 

De klaverjascompetitie loopt tot en met 

3 december. 

De prijsuitreiking is op 10 december. 

De kerstviering is op 17 december in 

Archeon. 

 

Klaverjassen 

Zoals gewoonlijk is er weer een strijd geweest 

om de eerste prijs: de Fijke Slagter wisselbe-

ker. Die is gewonnen door Willem Poot. 

Hieronder de volledige eindstand. 

Lady’s Day bij Vander Klooster Mode 

Op 5 juni waren we uitgenodigd bij Vander Klooster 

Mode. We waren met 30 dames en werden hartelijk 

ontvangen met koffie en gebak. 

Daarna was er een modeshow 

waar hele mooie kleding werd 

geshowd; kortom, voor elk wat 

wils. Daarna konden we genie-

ten van een goedverzorgde 

lunch, waarna de groep gesplitst werd. De ene helft kon 

geheel vrijblijvend in de winkel vertoeven en de andere 

helft kon gratis met een bingo met leuke prijsjes mee-

doen. Halverwege de middag werd er van groep gewis-

seld. Omstreeks 15.00 uur werd er afgesloten met een 

‘advocaatje-slagroom’! 

Het was een hele gezellige dag!  

Ineke Hoogervorst 
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01 Willem Poot  101617 

02 Wijnand Doornenbal 101211 

03 Tiny van Es  098898 

04 Els Koolen   098640 

05 Henny van Heijningen 098212 

06 Annie Vis   098135 

07 Nel van Vliet  096717 

08 Wil van Munster  096576 

09 Sjaan Hoogeveen  096435 

10 Truus Keijzer  096089 

11 Piet Paardekooper 096019 

12 Nel Kerkvliet  095377 

13 Jannie van Holstein 095149 

14 Coby Schouten  094897 

15 Jan van der Broek` 094859 

16 Arie van Holstein  094859 

17 Agaath Wesseling  094594 

18 Ria Wesseling  094545 

19 Nico Mens   094306 

20 Corrie Stigter  094285 

21 Marjan Jansen  094036 

22 Gea Angenent  093841 

23 Corrie Praets  093788 

24 Henny van Strien  093190 

25 Johanna Boekhout 092939 

26 Aad Zwanenburg  092801 

27 Annie Dekker  091568 

28 Truus Bos   091533 

29 Piet Swart   090919 

30 Emmy Nieuwenhuijzen 089958 

31 Riek Verbij   088448 

32 Bep van der Hoorn 087619 

33 Joop Smitskamp  086920 

34 Piet van der Leede 084207 

35 Dirk Turkenburg  082754 

36 Jan Verhagen  076860 

37 Gepke Verhagen  074806 

38 Grad de Bruin  071501 

39 Herman Boere  059655 

40 Nell van Dijk  046826 

41 Marry de Jager  042276 

42 Joop Hodes  039267 

43 Bas van der Heijden 034204 

44 Alex van Seuren  301550 

45 Sjaak van der Salm 026231 

46 Thea Zeegers  025860 

47 Corrie Mensch  024800 

48 Lies Koning  019821 

Allemaal gefeliciteerd met uw prijs en 

weer veel succes in de volgende compe-

titie. 



Uitje naar Urk 

Samen eten en samen zingen  

Deze activiteiten vallen bij veel leden in de smaak 

en daarom waren dat op onze 

dagtocht naar Urk belangrijke 

onderdelen van het program-

ma. Na een bezoek aan Muse-

um Het Oude Raadhuis (of 

een wandeling met een gids) 

genoten we van een goedver-

zorgde lunch waarbij de vis 

niet mocht ontbreken. In de middag naar de 

Bethelkerk, waar we met 900 anderen van 14.00-

15.00 uur veel verzoekliederen zongen en luister-

den naar het Christelijk Man-

nenkoor ‘Emmeloord’. Na 

afloop was er nog tijd voor een 

drankje op een terras, want het 

weer was ons die woensdag 14 

augustus gunstig gezind. Al met 

al kunnen we terugkijken op 

een geslaagde dagtocht. 

 

Wim van der Tang 
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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 17 september: spelletjes en kleine quiz voor de liefhebber. 

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. 

Jarigen 

100 jaar: 

Mevr. I. Veltman-de Kleer (PCOB)  25-09 

85 jaar: 

Dhr. P.C. Captein (KBO)   03-09 

Mevr. A. Harskamp-van Leeuwen (PCOB) 21-09 

Mevr. F.W. Schoneveld (PCOB)  24-09 

Mevr. W. Pont-Blom (PCOB)  29-09 

80 jaar: 

Mevr. J.E. Kemker-Algra (PCOB)  15-09 

Dhr. A.W.A.P. Bouman (PCOB)  19-09 

Allen hartelijk gefeliciteerd. 

 

Jubilea 

50 jaar getrouwd: 

Echtpaar Jacobs-Solkamans (PCOB) 19-09  

Gefeliciteerd met dit heugelijke feit. 

 

Overleden 

Dhr. J.A. de Jong (PCOB)   06-06 

Dhr. C. Verwoerd (PCOB)   24-06 

Dhr. J. Verhorst (PCOB)   28-06 

Dhr. F. van Heusden (PCOB)   03-07 

Mevr. M.A. van Rijswijk (PCOB)  18-08 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

 

Nieuwe leden 

Mevr. M.H. Neven-Hoogerbrugge 

Mevr. M.A. van Wallenburg-Singer 

Mevr. A. de Ridder-Poth 

Mevr. P. Stravers-Nugteren 

Mevr. M. Koetje-van Leeuwen 

Van harte welkom bij de PCOB. 

Lief en leed 



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


