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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 novembernummer uiterlijk 10 oktober bij de redac e van Seniorennieuws. Graag 
als Word-bestand aanleveren via e-mail. Het oktobernummer verschijnt in week 45. 
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 
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In dit nummer niets over bijzondere hoedjes of kunstzinnige schoenen en ook de baard van onze ko-
ning blij  onbesproken. Over de inhoud van de Miljoenennota hebt u in de verschillende media ruim 
voldoende kunnen zien, horen en lezen en bedenk dat zoet en zuur bij elkaar horen. 
 
 
De redac e 

Seniorennieuws nam de derde dinsdag zijn bijzondere hoedje af 



Column 

S ltewandeling 
‘Soms heb ik er zo’n behoe e aan even alleen te 
zijn’, hoorde ik pas iemand zeggen. Ik ben er ook 
zo een. In een makkelijke stoel een boek of de 
krant lezen, naar muziek luisteren en intussen je 
gedachten alle kanten op laten gaan. Een om-
metje fietsen of de wandelschoenen aan en van 
de natuur genieten. Op zulke momenten ben ik 
dik tevreden. 
ALLEEN dus. Je moet het niet te gek maken, 
want dan word je eenzaam, maar dat is een an-
der verhaal. Voordat u denkt dat ik een zonder-
ling ben: ik heb er niets op tegen samen met 
anderen iets te ondernemen. Dan praten we bij 
of oefenen een gezamenlijke hobby uit. 
Op enig moment is echter een merkwaardig fe-
nomeen ontstaan: de s ltewandeling. Hierbij ga 
je met een groep mensen wandelen, maar je 
moet je mond houden. Dat gaat heel ver, zo 
weet ik uit ervaring. Ik heb ooit aan zo’n wande-
ling meegedaan, omdat mijn werkgever dat een 
leuk onderwerp voor een reportage leek. Zo-
doende liepen wij met de neuzen vooruit een 
landelijk weggetje af en blikten op noch om. Dit 
kon niet verhinderen dat ik een bijzondere vogel 
zag en daar de stapper naast mij deelgenoot van 
wilde maken. Lukte niet. Ondanks mijn wilde 
gebaren gaf buur geen sjoege. 
Van de andere kant kwamen ook wandelaars, 
die enthousiast groe en, omdat ze sommigen 
uit onze groep kenden. Ik was erg benieuwd. Zij 
kregen geen respons. De kennissen werden to-
taal genegeerd, want de blik was stuurs naar 
binnen gericht. De ‘voorganger’ had immers ge-
zegd dat je niet mocht praten, teneinde de rust 
in jezelf te vinden. Ik vroeg me af wat die vrien-
den, die van niets wisten, hiervan moesten den-
ken. Ik werd er plaatsvervangend onrus g van. 
En ik dacht aan alle keren dat ik alleen wandel.  
 
Hoe ik dan van de vogels geniet en onderweg 
met deze en gene een leuk gesprek heb. Dáár 
word je pas rus g van.  
 
Janny Eskes  

OSO-commissie Wonen 
Wonen voor senioren  
Binnen het Sociaal Maatschappelijk Domein van onze ge-
meente is Femke van Diemen werkzaam. Als Young Professi-
onal Woman hee  zij de opdracht gekregen om een studie 
te maken over zaken waaraan wonen voor senioren in een 
cluster of in een complex in Alphen aan de Rijn allemaal 
moet voldoen.  Alle reden voor een informa ef gesprek tus-
sen Femke en de OSO-commissie Wonen. 
 
Als OSO-commissie Wonen 
hebben wij een paar jaar 
geleden reeds een Plan van 
Eisen geschreven voor seni-
orenwoningen. Dit plan beva e basiseisen waarbij gekeken 
is naar een goede indeling van de woning met brede gangen 
en deuren, toegankelijkheid van slaapkamer naar badkamer 
en woonkamer. Een must is levensloopbestendigheid zon-
der dorpels voor zowel de kinderwagen als de rollator. In de 
basiseisen hebben wij omschreven hoe het gebouw en de 
woonomgeving eruit moeten zien. Op onze website Mijn-
huisvanmorgen.nl staan veel aanbevelingen. 
 
In haar studie zal Femke uitvoerig ingaan op de gevolgen 
van langer thuis blijven en daarbij de waarden en normen 
van de zorg opnemen. Wij gaven als sugges e mee het op-
nemen van een algemene ruimte voor ontmoe ng met el-
kaar en met familieleden. Mogelijkheden creëren om fami-
lieleden te laten slapen in bijvoorbeeld gezamenlijk te ver-
huren slaapkamers. Voor comfortabel wonen van senioren 
is ook de ligging of de loca e in het gebied van belang: is er 
groen of natuur in de nabijheid van de seniorenwoningen? 
Zo werd Driehoorne genoemd als een goed voorbeeld van 
seniorenhuisves ng. 
 
We roepen al jaren dat we meer seniorenwoningen willen. 
Binnen Alphen komen we er ruim 4.000 te kort. 
 
Wij wezen erop dat ook de OSO-commissie Zorg en Welzijn 
veel kennis hee  van woonbehoe en en -wensen van seni-
oren en van bestaande ac viteiten. En natuurlijk is er ook 
Tom in de buurt, dat ac viteiten voor ouderen ontwikkelt.  
Besloten werd om elkaar weer te ontmoeten als Femke met 
haar onderzoek wat verder gevorderd is.  
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Cryptokruis 
Van dit kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden cryp sch omschreven. U kunt deze vier woorden vóór 
11 oktober 2019 als oplossing insturen naar Mar n Meijer, Noordeinde 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar 
mcjmeijer@casema.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. De winnaar ontvangt 2 vrijkaarten voor 
Castellum Overdag van 27 oktober. Onder de overige goede inzenders worden twee cadeaubonnen verloot. 

Horizontaal: 
1 Het uiteindelijke lot van Flappie (10); 10 
Aldoor; 11 Groo e; 13 Soort verlich ng; 15 
Voorzetsel; 16 Ultraviolet; 18 Bladgroente; 20 
Soort hert; 23 Nachtdier; 24 Schotse familie; 
26 Scheepsbevrachter; 27 Tegen; 28 Uitspan-
sel; 30 Deel van het oor; 31 Open ruimte in 
een stad of dorp; 32 Frans lidwoord; 33 Onbe-
paald voornaamwoord; 35 Speelgoed; 36 Ge-
zondheidsdienst; 37 Voorspoed; 38 Voordeel 
opbrengen; 39 Firma; 41 Kinbaardje; 43 Deel 
van een voertuig; 44 Chroom; 45 Vetergaatje; 
47 Primi eve woning; 49 Mevrouw; 51 Dok-
ter; 52 Computerhardware; 54 Ongaarne; 55 
Haagse voetbalclub; 56 Plaats in Noord-
Brabant; 58 Stap; 59 Muzieknoot; 60 Haarver-
steviger; 61 Aanwensel; 63 Zonder kosten; 65 
Edelsteen; 67 Dagelijks voedsel van een roof-
dier (10). 
 
Ver caal: 
1 Heilige; 2 Kloosterkamer; 3 Man; 4 Slang; 5 
Spil; 6 Muzieknoot; 7 Al jd; 8 Wild zwijn; 9 
Knaagdier; 10 Een loopje met iemend nemen; 
12 Ondeugend grappig; 14 Plaats in Gelder-
land; 17 Gereedschap om bepaalde insecten  
te ontleden (10); 18 Trombonespelende 
vriend (10); 19 Oude vochtmaat; 21 
Troe aart; 22 Mager; 23 Frans lidwoord; 25 
Godin van de wraak; 27 Iedereen; 29 Bloem; 
31 Gezicht; 34 Gril; 35 Kever; 40 Vriendelijk; 
42 Groep bijeenhorende dieren; 44 Ritme; 46 
Lager technisch onderwijs; 47 Inhoudsloos; 48 
Voorzetsel; 50 Afsluitmiddel; 52 Flauw grap-
pig; 53 Transportmiddel; 56 Eb en vloed; 57 
Clown; 60 Opening; 62 Collec eve Arbeids-
overeenkomst; 64 Son Eminence; 65 Long-
ziekte; 66 Nederlandse krant. 
 
Oplossing uit nr. 7 
HOOGOPLOPEND - POMPBEDIENDE – SIER-
PLEISTER – HAVENHOOFDEN 
1e prijs: P. de Vos; 
2e prijs: A. Brandes-Bekius; 
3e prijs: D. van Holstein. 

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 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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Rijvaardigheidsri en voor 50-plussers!  
Op donderdag 7 november  worden weer rijvaar-
digheidsri en voor 50-plussers gehouden. Automo-
bilisten van 50 jaar en ouder kunnen hun rijvaardig-
heid en verkeerskennis testen. Gemeente Alphen 
aan den Rijn organiseert in samenwerking met Rij-
school Rijnland, Tuijn Op ek en Hoorstudio Stra ng 
al ruim 25 jaar deze rijvaardigheidsri en. Samen 
hechten zij veel belang aan een goede verkeersvei-
ligheid met als doel minder verkeersslachtoffers, nu 
en in de toekomst.  
Tijdens de rijvaardigheidstest komen alle aspecten 
van het autorijden aan bod. U test uw rijvaardig-
heid door middel van een rit in uw eigen auto met 
naast u een rijinstructeur. U dient dus met uw ei-
gen auto te komen. Daarnaast krijgt u de theorie 
uitgelegd en een gehoor-, reac e- en gezichtsver-
mogentest.  
Meedoen aan de rijvaardigheidsri en hee  geen 
enkele consequen e voor uw rijbewijs. Het gaat om 
een test en niet om een herexamen. 
De rijvaardigheidsri en worden gehouden bij Ker 

 
kelijk en Gemeenschapscentrum De Bron, Trouba-
dourweg 2 te Alphen aan den Rijn. Het ochtendpro-
gramma is van 9.00 tot 12.00 uur en het middag-
programma is van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees snel 
met uw aanmelding. U betaalt voor deze ochtend 
of middag € 15,00 eigen bijdrage. De overige kosten 
worden gesubsidieerd door Gemeente Alphen aan 
den Rijn en Regio Holland Rijnland. 
Aanmelden/informa e 
Voor de rijvaardigheidstest dient u zich van tevoren 
in te schrijven. U kunt zich aanmelden per mail via 
BROEMalphen@outlook.com óf telefonisch bij me-
vrouw Marijke van Dam van Rijschool Rijnland  via 
(06) 265 864 41. Graag aanmelden vóór woensdag 
23 oktober. Van Rijschool Rijnland ontvangt u in de 
week van 28 oktober een bericht per post of u in de 
ochtend/middag ingedeeld bent. Bij aanmelding 
graag vermelden: naam en voorle ers; M / V. 
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Twee mogelijkheden om je verkeersregels bij te spijkeren: 
Broem rijvaardigheidsri en 

Donderdag 7 november 

Opfriscursus verkeersregels 
Maandag 28 oktober 

Opfriscursus verkeersregels 
Misschien denkt u dat ervaring voldoende is, maar 
er veranderen regelma g verkeersregels. Wilt u 
weten hoe het precies zit en wilt u helemaal up-to-
date zijn met uw kennis van de verkeersregels en 
verkeersborden? Dit is een kans om uw kennis bij 
te spijkeren aan de hand van een aantal verkeerssi-
tua es. De cursus is bestemd voor alle weggebrui-
kers. 
Presenta e: Rien Fluit, Veilig Verkeer Nederland-
verkeersadviseur. Als u vragen over specifieke ver-
keerssitua es in Alphen jdig vooraf doorgee  via  

 
vvnalphenaandenrijn@gmail.com. kan de cursuslei-
der hier bij de cursus op ingaan. 
Waar en wanneer? Wijkcentrum Swaenswijk, in-
gang Jongkindt Coninckstraat 2b op maandag 28 
oktober om 14.00 uur en ook ’s avonds om 20.00 
uur.  
Entree € 5,00 incl. 2x koffie/thee. 
Gemeente Alphen aan den Rijn hecht grote waarde 
aan deze cursus, want de opening om 14.00 uur 
wordt gedaan door wethouder Kees van Velzen, 
met verkeer in zijn portefeuille. 



Onze fietstocht op 17 juli 2019 
Gauw zal ik die fietstocht niet vergeten, want wat gebeurde er veel die woensdag……! Om precies 10.00 
uur vertrokken wij vanaf het Lauraplein met veer en personen onder aanvoering van ‘kopvrouw’ Mari-
lou Stoker. De mannen waren ver in de minderheid, maar zij zouden zeker die dag nog wel van zich laten 
horen. Via een fraaie landelijke route bereikten wij Langeraar, waar wij bij Bakkerij Tersteeg de koffie-
stop met overheerlijk gebak hadden. Voordat wij op het zonovergoten terras konden neerstrijken, lieten 
de mannen zich van hun beste kant zien. Loodzware tafels en stoelen moesten immers door Ad en mijn 
persoontje naar buiten gedragen worden en opvallend was de gastvrijheid van de verkoopster: zij be-
diende ons met een gulle lach en dat zie ik bij heel wat horeca-gelegenheden wel eens anders. 
De tocht via Bilderdam rich ng Leimuiden was fraai en de oh’s en de ah’s waren niet van de lucht. 
Langs de Drecht aten wij het van huis meegenomen boterhammetje op en weer moesten Ad en ik aan 
de bak: er stonden daar slechts twee banken en dat is echt te weinig om veer en man/vrouw een zit-
plaats te geven. Van een vriendelijke Leimuidense uit de buurt mochten wij twee bankjes en wat stoelen 
uit haar tuin gebruiken en dus moest er weer even gesjouwd worden. Opeens in het zicht van de haven, 
op de hoek van de Westkanaalweg en de Hertog van Beijerenstraat, reed de man die al eerder onderuit 
was gegaan pardoes vanaf het fietspad de weg op en maakte opnieuw een flinke smakker met als ge-
volg dat het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis ging en dat de fiets door de poli e naar 
het bureau werd gebracht. Al met al een vervelend einde van een verder prima georganiseerde dag. 
Marilou, bedankt voor de zorg en betrokkenheid die je voor ons toonde en tot ziens. 
Met een groet, Piet Berkhout (P.Berkhout45@gmail.com) 

Kijk op www.benefietconcert-kwf.nl.  
Secretariaat: leen.koster@hotmail.com. 
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Wie geef ik toegang tot mijn bankgegevens? 
Een nieuwe Europese betaalwet maakt het moge-
lijk om bedrijven toegang te geven tot uw bankre-
kening. Maar alleen als u daarvoor zelf toestem-
ming gee . Dat kan handig zijn. Is het ook veilig?  
De nieuwe betaalwet heet PSD2 (Payment Services 
Direc ve). Sinds de invoering van PSD2 kunnen ook 
bedrijven en instellingen nieuwe betaaldiensten 
starten. Een ander bedrijf kan bijvoorbeeld het sal-
do of de transac es van uw bankrekening opvra-
gen. Ook kan een ander bedrijf een betaling van 
uw rekening starten. En een ander bedrijf kan ook 
nagaan of uw saldo voldoende is als u met een pas 
betaalt. Al deze handelingen kan het bedrijf alleen 
uitvoeren wanneer u 
daar toestemming 
voor gee . 
Is dat handig? 
Een bedrijf of instel-
ling toegang geven tot 
uw bankrekening kan 
gemakkelijk zijn als u 
ergens een lening wilt 
afsluiten. Dan hoe  u 
zelf geen financiële 
gegevens bij elkaar te 
zoeken en op te stu-
ren. De instelling waar u de lening wilt afsluiten 
kan deze gegevens na uw toestemming zelf verza-
melen. Ook betalen bij een webshop kan gemakke-
lijker verlopen als u een bedrijf daarvoor toestem-
ming gee . U hebt dan geen andere betaalmetho-
de meer nodig, zoals iDEAL. Dankzij PSD2 kunt u 
ook de gegevens van twee verschillende banken 
combineren in één online rekeningoverzicht. Als u 
ingelogd bent bij de ene bank, ziet u dan ook uw 
rekeningen bij andere banken. Zo hebt u al uw 
bankzaken bij elkaar. Ook wordt het door PSD2 
gemakkelijker om een digitaal huishoudboekje bij 
te houden. Gegevens die u anders zelf zou moeten 
invoeren, kunnen dan rechtstreeks naar het digita-
le huishoudboekje worden gestuurd. 

Waar kan ik toestemming voor geven? 
Een bedrijf of instelling moet al jd duidelijk om uw 
toestemming vragen. U bepaalt zelf of en waar-
voor u precies toestemming gee . U kunt een be-
drijf inzage geven in uw banksaldo en transac es. 
Of een bedrijf de mogelijkheid geven om recht-
streeks een betaling van uw rekening te starten. Of 
een bedrijf laten bekijken of uw banksaldo vol-
doende is voor een bepaalde transac e. U kunt uw 
toestemming elk moment weer intrekken. 
 
Is dat veilig?  
De bedrijven en instellingen die toegang kunnen 

krijgen tot uw bankre-
kening hebben een ver-
gunning nodig van De 
Nederlandsche Bank. 
Onder andere de Auto-
riteit Persoonsgege-
vens houdt hier toe-
zicht op. De bank con-
troleert de vergunning 
voordat een bedrijf of 
instelling toegang 
krijgt. Er zijn dus waar-
borgen voor veiligheid 

en privacy. Toch is het verstandig om na te gaan of 
u het bedrijf inderdaad kent voordat u toestem-
ming gee . En of u begrijpt waarom het bedrijf 
toegang wil tot uw bankgegevens. Controleer bij 
de vraag om een betaling te mogen doen al jd of 
het bedrag en de omschrijving juist zijn. Vertrouwt 
u het niet? Geef dan geen toestemming. 
 
Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef? 
Dan verandert er niets. Dan blij  u bankieren op 
dezelfde manier als nu. De nieuwe mogelijkheden 
van PSD2 worden alleen benut als u zelf aangee  
dat u bepaalde bedrijven of instellingen toegang 
gee . 
(Bron: Rabo Ikwoonleefzorg) 
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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: zondag 27 oktober is de eerste voorstelling van dit seizoen van Castellum Overdag. 
Aanvang: 14.00 uur, prijs € 15,00. De prijs is inclusief garderobe en pauzeconsump e. Als er geen pau-
ze is, dan wordt het drankje na afloop geserveerd. 
De film: in samenwerking met het OSO wordt elke maand op de eerste donderdag een film geselec-
teerd. Toegangsprijs bedraagt € 7,50 p.p., incl. een kopje koffie of thee vooraf. De voorstelling is op 
donderdag 3 oktober om 13.30 uur, inloop vanaf 12.45 uur. Reserveren kan jdens openings jden van 
de kassa via tel. (0172) 42 92 92 of www.theatercastellum.nl. 

Cineplus 
Nous Finirons Ensemble  
Het vervolg op de Franse bios-

coophit Les pe-
ts mouchoirs 

(2010). Toen 
zagen we hoe 
Max en zijn 
vrouw Véro 
met hun vrien-
den gezamen-
lijk vakan e 

vierden in hun prach ge strand-
huis. Voor Nous Finirons Ensem-
ble keert de originele sterrencast 
terug voor een grote reünie. De 
vriendengroep, inmiddels de 
veer g gepasseerd, wil Max ver-
rassen voor zijn verjaardag en 
trekt opnieuw naar het prach ge 
Zuid-Frankrijk. De verrassing is 
compleet, maar het onthaal wat 
minder. Door een ruzie tussen 
Max en Eric hebben ze elkaar al 
jaren niet gezien en is niemand 
zich bewust van de benarde situ-
a e waarin Max zich bevindt. In 
een poging tot verzoening weet 
Eric de reünie te redden.  
 

Castellum Overdag 
Janke Dekker & Amy Egbers 
Genera ons 

Een wervelend theaterconcert, 
met de mooiste musical- en ope-
raklassiekers. Een middag lang 
genieten van muziek die ons al 
genera es lang betovert, gezon-
gen door twee bijzondere zan-
geressen. Janke Dekker is musi-
calster, haar dochter Amy Egbers 
is operazangeres. Met hun eigen 
muzikale voorkeuren proberen zij 
de genera ekloof met humor en 
ontroering te overwinnen. 
Van Evita naar Carmen en van de 
Sound of Music naar Le Nozze di 
Figaro. 
 
 
 
 
 

Ook leuk: 
Angela Schijf op stap met Mozart 
Kleine Nachtmuziek (6+) (try-out) 
Vrijdag 11 oktober 2019 - 19:00 uur   

We zijn er best een 
beetje trots op dat 
Angela Schijf voor 
Castellum koos om 
Kleine Nachtmuziek 
te maken, waar-
mee we klassieke 
muziek terugbren-

gen in onze Fonds Alphenzaal. Angela 
Schijf creëert samen met acht musici 
een magisch universum, waarin een 
spannend verhaal wordt vervlochten 
met de mooiste muziek van Wolfgang 
Amadeus Mozart. Een eerbetoon aan de 
fantasie van een wonderkind. 
Andermans Veren Live!  
Hoe goed wil je het hebben? 
Donderdag 31 oktober - 20:30 uur 
Deze jubileumvoorstelling volgt de suc-

ces-formule: 
vakmanschap 
en muzikali-
teit, frisse 
arrangemen-
ten, schi e-

rende due en en schier onmogelijke a-
capella-par jen. Soms geslepen, maar 
vaak humorvol, laten zij de rijkdom zien 
van het Nederlandse Cabaretlied. Van 
Adèle Bloemendaal tot Jan Beuving, van 
Karin Bloemen tot Herman van Veen. 
 



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 Burenlaan 147 en 
elke vierde zondag van de maand van 15.00-17.00 uur in de grote zaal van Driehoorne, Uranusstraat 34.
 
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, computerclub, crea ef kaarten maken, 
rummikub 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. Nieuwe folder aan te 
vragen bij: beheer@wijkcentrumswaenswijk.nl of op te halen ook bij bibliotheek en gemeentehuis 
Voor ac viteiten in oktober: zie de adverten e in het vorige nummer. 

Parkvilla/Parkfilmhuis 
Elke dinsdag 13.30 uur ma nee € 7,00, 
tel. (0172) 49 37 37, Info: 
h ps://www.parkvilla.nl/filmhuis/  

Di 01/10 Queen of Hearts 
Di 08/10 Tel Aviv on Fire 
Di 15/10 The Li le Comrade 
Di 22/10 Au bout des doigts 
Di 29/10 Celle que vous croyez 
 
Bonifaciuskerk 
Open huisdagen 10.00-17.00 uur 
05 okt.;  02 nov. tentoonstelling van de vaandels  
 
Oudshoornse kerk 

Wiener Mozart trio 
do 24 okt. 2019 20.15 uur 

€ 21,00 p.p. incl. consump e 
Informa e en kaartverkoop 
www.cornelisdevlaming.nl en 
www.theatercastellum.nl 
 
Filosofisch café 

Thema  VERTROUWEN  
vrijdag 4 oktober 2019. 

20.15 uur ,€ 7,50 incl. 2 consump es.  

Wijkcenrum Kerk en Zanen, 
De Oude Wereld 51-59,  
Informa e:  Gildekantoor (0172) 24 22 32 
E-mail: filosofie@gildealphenaandenrijn.nl  
 

S ch ng WerkVinden 
Donderdag 10 oktober 

13.30 tot 16.00 uur.  
Workshop ‘Hoe ga ik om met ontslag’  
Adres: Ambonstraat 1c te Alphen aan den Rijn. 
Kosten voor deelname: € 15,00 (leden € 12,50) 
Vooraf inschrijven, want vol = vol.  
Aanmelden: website www.werkvindenalphen.nl  
 

Gilde Alphen aan den Rijn 
Wandelen in Alphen, Koudekerk en 

Zwammerdam  
Het Gilde biedt thema-wandelingen aan over:  
de Romeinen en de geschiedenis van Alphen.  
Wij kennen een aantal standaardwandelingen, 
zoals: het centrum van Alphen; park Rijnstroom/
de Martha-s ch ng; de tweede wereldoorlog. 
Ook zijn er twee wandelingen in andere kernen: 
de Limes-wandeling in Zwammerdam en histo-
risch Koudekerk. E-mail: 
stadswandelingen@gildealphenaandenrijn.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. 
 
 
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: (0172) 42 25 65   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 

Problemen bij CBR met betrekking tot de afgi e van 
rijbewijzen voor 75-plussers (VERVOLG) 
In het Seniorennieuws van september 2019 heb ik in 
mijn voorwoord geschreven over de problemen met de 
afgi e van vervangende rijbewijzen voor 75-plussers. 
Naar nu blijkt, is door de NVOG (waarbij de ASVA voor 
de landelijke belangenbehar ging is aangesloten) een 
brandbrief gezonden aan de direc e van 
het CBR. Deze brief ging over de nog 
steeds veel te lange periode die het CBR 
nodig hee  om te komen tot de afgi e van 
een verklaring van goedkeuring voor ver-
lenging van het rijbewijs. In de brief werd gevraagd 
waarom een besluit over het verlengen van de duur 
van het huidige rijbewijs met één jaar vier maanden 
moest duren. Daarnaast werd gevraagd om een reac e 
die kon worden doorgestuurd naar hun leden. 
De NVOG ontving van het CBR een antwoordbrief, 
waaruit ik het volgende citeer: 
“ Op 3 juli hee  de minister de kamer geïnformeerd 
over haar bevindingen in het onderzoek naar admini-

stra eve verlenging voor de 75plus-doelgroep. Hier-
voor is een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen 
(AMvB) en een codering in het Rijbewijsregister nodig. 
De brief van de minister is te vinden op onze website 
en de website van de rijksoverheid. Hier staat onder 
andere in: er wordt naar gestreefd om de AMvB zo 
snel mogelijk in te voeren. Dit is mede a ankelijk van 

instemming door uw Kamer en de advies-
termijn van de Raad van State. De beno-
digde systeemaanpassing door RDW en 
CBR vraagt circa vier tot zes maanden. 
Het streven is zowel de AMvB als de uit-

voering per 1 december 2019 in werking te laten tre-
den.” 
De NVOG concludeert naar aanleiding van de reac e 
van het CBR dat de problemen blijven bestaan en door 
de vaak chao sche werkwijze binnen het CBR alleen 

maar groter worden. 
Peter Dobbe (0172) 43 77 22 
of (06) 222 441 19 
E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl  

Kom donderdag 7 november naar onze 

najaarsbijeenkomst. 

Verderop in dit nummer vindt u meer informatie . 
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ASVA-najaarsbijeenkomst 
donderdag 7 november 2019 

Het ASVA=bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsbijeenkomst die gehouden wordt op donderdag 7 
november 2019 in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16 te Alphen aan den Rijn. De zaal is open om 13.30 
uur. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met een kopje koffie. Om 14.00 uur start de bijeenkomst.  
AGENDA 
Op de agenda staat onder meer: 

notaris Johan Wolterink spreekt over erfrecht en (levens)testamenten; 
in- en uitgaande post; 
de begro ng 2020 en ac viteiten. 

Na de bijeenkomst is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
De agenda en het verslag van de ALV van 17 april 2019 vindt u vanaf 14 oktober op de website. 
De begro ng 2020 en de overige vergaderstukken zijn op aanvraag verkrijgbaar bij onze secretaris. 
Graag tot ziens op 7 november as.! 
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.  

De Juiste Zorg op de Juiste Plek vanuit de gedachte dat de 
pa ënt centraal moet staan. Daarbij speelt ook het inze en 
van de specialist ouderengeneeskunde een rol. 
 
Wat is en wat doet een specialist ouderengeneeskunde? 
Een specialist ouderengeneeskunde (SO) behandelt en bege-
leidt kwetsbare ouderen met com-
plexe chronische aandoeningen. Vaak 
is er sprake van verschillende aandoe-
ningen tegelijk die las g te behande-
len zijn. Hij/zij kijkt daarbij niet alleen 
naar het ziektebeeld, maar ook naar 
de gevolgen voor het dagelijkse leven 
van de pa ënt en zijn omgeving. 
Je tre  een SO bijvoorbeeld aan in een 
verpleeghuis, een revalida ecentrum 
en in een hospice. Rela ef nieuw is dat de SO ook wordt inge-
zet voor pa ënten die thuis wonen. 
 
Waarom wordt de specialist ouderengeneeskunde ook inge-
zet voor kwetsbare ouderen die thuis wonen? 
Uitgangspunt is dat wij zo lang mogelijk op een verantwoorde 
manier thuis blijven wonen. Ook als de gezondheidssitua e 
minder wordt. De juiste verzorging thuis is daarbij een voor-

waarde. 
De huisarts speelt in de zogenoemde eerstelijnsgezondheids-
zorg een belangrijke rol en is ons eerste aanspreekpunt. Bij 
complexe zorgvragen of in crisissitua es verwijst de huisarts 
ons door naar een specialist. 
De specialist ouderengeneeskunde (SO) is zo’n specialist. De 

SO is beter dan de huisarts in staat om de 
afweging te maken in hoeverre het ver-
antwoord is dat de kwetsbare oudere 
thuis kan blijven wonen, welke zorg daar-
voor nodig is of dat het toch beter of 
noodzakelijk is om de stap naar het ver-
pleeghuis te ze en. De SO hee  daarbij 
de regie en vervult die rol in samen-
spraak met de huisarts. 
 

Hoe zit het met de bekos ging? 
Belangrijk is dat de specialist ouderengeneeskunde alleen kan 
worden ingezet met een verwijzing van de huisarts. Op dit 
moment (2019) hoef je voor de SO niets te betalen, ook geen 
eigen risico van de Basisverzekering. Er is voor 2019 een jde-
lijke subsidieregeling waaruit de SO-inzet wordt betaald. 
Vanaf 2020 wordt de specialist ouderengeneeskunde vergoed 
door de zorgverzekering.  

De specialist ouderengeneeskunde 



Fusie NVOG en KNVG 
Er is op het moment van schrijven nog geen ver-
slag van  de extra Algemene Vergadering van 
NVOG en KNVG in Culemborg over de fusie. 
 
Ac viteiten 
De ac viteiten tot het eind van dit jaar en 
de planning voor het komende lustrumjaar 
zijn besproken. De tocht in oktober naar de 
zandsculpturen in Garderen was binnen 
een week al volgeboekt. 

 
Op 15 november gaan we weer bowlen. Informa e 
hierover in het volgende nummer. 
 
Najaarsbijeenkomst 

De datum van de najaarsbijeenkomst is 
verzet naar 7 november as. in de Goede 
Herderkerk. Verderop in dit nummer vindt 
u de uitnodiging. De agenda en het verslag 
van de ALV van 17 april 2019 vindt u vanaf 

half oktober op de website. 

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 zieken-
huis, en andere heuglijke of verdrie ge zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven 
met u mee!  

In de maand oktober zijn jarig: 
03/10 Mevrouw H.C.A. Clerx-Meulenberg 
03/10 De heer G.W.M. Straver 
04/10 De heer P.C.F. Hendriks 
08/10 De heer C.F. Oppatja 
14/10 Mevrouw A. Bas-Groen 
19/10 Mevrouw E.J. Spierenburg-Homan 
21/10 De heer H. van Muiswinkel 
31/10 Mevrouw C.M. Gordon 
Wij feliciteren u van harte. 

Overleden 
De heer N. van Wilgen 
De heer W.P.A.M. Mangelmans 
De heer H.W.F. Reine 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
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Bezorg uzelf een fijn gevoel: 
Word bezorger van Seniorennieuws 

De ASVA doet iedere maand weer haar best om, samen 
met andere ouderenorganisa es, u te voorzien van 
nieuws over zaken die voor ouderen in Alphen aan den 
Rijn van belang zijn. 
Dat kunnen wij niet alleen: uw hulp is nodig om Senio-
rennieuws bij onze leden te bezorgen. 
Het bezorgersteam kan wel wat extra handjes gebrui-
ken. Hebt u jd om en keer per jaar Seniorennieuws te 
bezorgen in een wijk of wilt u reserve-bezorger 
worden? 

Neem dan contact op met onze ledenadministrateur: 
Peter van Leeuwen 
Grashof 36 
2403 VH Alphen aan den Rijn 
Telefoon: (0172) 42 25 65 
E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl 
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Wie langdurige zorg nodig hee , moet daarvoor vaak diep in de 
buidel tasten. 

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-PCOB en NOOM.  

Wie langdurige zorg nodig hee , moet daarvoor vaak diep 
in de buidel tasten. Dat blijkt uit een onderzoek in op-
dracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-PCOB en NOOM. 
De eigen bijdrage kan oplopen tot boven de € 1.100,00 per 
maand voor mensen met AOW en een aanvullend pensi-
oen van € 600,00 (per maand). 
In opdracht van de vijf organisa es deed Regioplan onder-
zoek naar de verschillen in de eigen bijdrage die senioren 
moeten betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz). Het onderzoek keek naar negen verschillende typen 
huishoudens van AOW-gerech gden. 
 
Bedragen lopen op 
In de eerste periode met langdurige zorg, 
vaak in een verpleeghuis, betaal je de 
zogenaamde ‘lage eigen bijdrage’. In veel 
gevallen ga je na vier maanden over naar 
een ‘hoge eigen bijdrage’. Deze hangt af 
van inkomen en vermogen. De bijdragen 
lopen echter snel op, terwijl de lasten 
lang niet al jd afnemen. En sommige 
verpleeginstellingen brengen soms extra 
kosten in rekening voor de was en zelfs voor ommetjes in 
het park of een stuk fruit. Dit is funest voor de bestedings-
ruimte van mensen die in die situa e zi en. 
Alleenstaande senioren zonder aanvullend pensioen en 
vermogen betalen een eigen bijdrage van € 730,00 per 
maand. Voor alleenstaande senioren met een aanvullend 
pensioen van € 600,00 per maand (bruto) zonder ver-
mogen, komt de hoge eigen bijdrage neer op € 1.060,00 
per maand. De hoge eigen bijdrage voor alleenstaande 
AOW-gerech gden met een vergelijkbaar pensioen en met 
een vermogen van € 50.000,00 of meer bedraagt circa 
€ 1.130,00 per maand. 
Als bij een echtpaar beiden in een zorginstelling verblijven, 
betalen ze een eigen bijdrage van € 870,00 per maand, als 
ze geen aanvullend pensioen hebben, en geen vermogen. 
Hun resterende bestedingsruimte bedraagt dan circa 
€ 770,00 per maand. 
Bij een aanvullend pensioen van € 600,00 per maand, 

wordt de eigen bijdrage € 1.210,00 (indien geen ver-
mogen), en is de resterende bestedingsruimte circa 
€ 870,00, dus blij  slechts zo’n € 100,00 over van het aan-
vullend pensioen. 
Indien in dat geval er wel een eigen vermogen is (van stel 
€ 175.000,00), dan resteert een bestedingsruimte van 
€ 710,00 per maand. 
 
Verschil tussen Wmo en Wlz 
Het verschil tussen de eigen bijdrage voor de Wlz resp. 
voor de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is 
wezenlijk. Van € 17,50 per vier weken voor de Wmo naar 

ruim € 1.000,00 per maand voor de Wlz. 
Zelfs de maandelijkse ‘lage eigen bijdrage 
Wlz’, die senioren in de eerste vier maan-
den meestal betalen, is minimaal negen 
keer hoger dan de eigen bijdrage Wmo. 
Maar een keuze heb je niet. Senioren 
waarvoor hulp en ondersteuning vanuit 
de Wmo (verschillend per gemeente) niet 
toereikend is, zijn aangewezen op de 
Wlz. 

 
Conclusie 
De senioren- en gepensioneerdenorganisa es maken zich 
zorgen over de hoge eigen bijdrage Wlz. 
Er zijn signalen dat mensen zorg mijden, althans vasthou-
den aan de veel beter betaalbare Wmo-zorg en zo wellicht 
niet de juiste zorg krijgen. Daarnaast merken zij dat men-
sen die een beroep moeten doen op de Wlz naast de emo-

onele en fysieke belas ng ook nog worden geconfron-
teerd met een grote financiële belas ng. Dat betre  zowel 
alleenstaanden die naar een instelling verhuizen, als men-
sen die Wlz-zorg thuis ontvangen, en paren waarvan één 
van de twee naar een zorginstelling is verhuisd. 
Daarom de vraag aan het kabinet om maatregelen ter 
demping van de forse kosten die senioren moeten maken 
als ze aangewezen zijn op langdurige zorg! 
 
(Bron: Rapport Regioplan d.d. 10 september 2019) 



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 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 

Biedt meer welvaart ook meer welzijn? 
De president van de Europese Centrale Bank ver-
dedigt de poli ek om opnieuw de rente te verla-
gen, door erop te wijzen dat spaarders en gepen-
sioneerden niet gebaat zijn bij een krimp van de 
economie (recessie). 
Intussen krijgen zij wel te maken met een nega e-
ve rente en mogelijk het korten van pensioenen. 
De beoogde economische groei zal zorgen voor 
meer welvaart. Uit recente cijfers van het CBS en 
CPB blijkt dat deze welvaart in Nederland ongelijk 
verdeeld is. Anders gezegd: de kloof tussen rijk en 
arm in ons land wordt steeds groter - met alle ge-
volgen vandien. En dan laten we nog buiten be-
schouwing de ongelijke verdeling van de welvaart 
wereldwijd. Welvaart leidt niet automa sch tot 
meer welzijn. Integendeel: zo waren er alarmeren-
de berichten over aantas ng van de natuur door 
de uitstoot van s kstof, een groeiend aantal jonge-
ren met longproblemen, een waarschuwing dat de 
kwaliteit van ons drinkwater achteruit gaat en een 
schrijnend tekort aan betaalbare woningen. U zult 
deze lijst zeker met nog meer voorbeelden kunnen 
aanvullen. Links en rechts worden allerlei oplossin-

gen aangeboden. Een Bijbelse oplossing aan de 
hand van een toepassing uit een preek die ik on-
langs hoorde, ze e mij aan het denken. Een rabbi 
kwam na een dienst vermoeid thuis en de uitleg 
aan zijn bezorgde echtgenote was, dat hij gepreekt 
had over de schrijnende armoede die hij om zich 
heen zag. Op de vraag van zijn echtgenote wat de 
uitwerking van zijn preek op de hoorders was, gaf 
hij als antwoord dat deze voor de hel  gewerkt 
had, want de armen waren bereid om te ontvan-
gen. Of de rijken bereid waren om te geven, was 
nog maar de vraag. Een vraag die een ieder van 
ons zelf maar moet beantwoorden.  
Wim van der Tang (06) 817 833 79 
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In memoriam 
Op 26 augustus is ons oud-bestuurslid Pieter Verlooij over-
leden. Naast en na zijn bestuurs jd nam hij tot zijn afne-
mende gezondheid het niet meer toeliet, de bezorging van 
de bladen bij de PCOB-leden in Driehoorne voor zijn reke-
ning. Piet(er) was een prak sch ingesteld mens. De dozen 
met de bladen die hij moest bezorgen, werden door de be-
zorgcoördinator op zijn verzoek gestald onder het biljart in 
de hal van Driehoorne. Wij wensen zijn echtgenote, kin-
deren en kleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe.  
Bestuur PCOB  



Nieuws van de ac viteitencommissie  
Alweer het tweede Seniorennieuws na de zomervakan e. Het 
was een prach ge zomer met héél veel zon, soms wel erg 
heet, maar alles is beter dan te veel regen! Inmiddels worden 
de dagen weer korter, wat ook z’n bekoorlijkheden hee . 
 
De KBO-soos 
Met de soos gaat het ook prima, met zo’n 60/70 bezoekers 
ben ik heel tevreden en er heerst al jd een hele gezellige 
sfeer!  
 
Kerstviering KBO 
Zoals u in het vorige nummer van Seniorennieuws hebt kun-
nen lezen, is de kerstviering dit jaar op dinsdag 17 december 
in Archeon. 
“Al jd een succes en goed verzorgd” 
We beginnen zoals al jd om 10.00 uur met een Heilige mis en 
daarna gezellig met elkaar eten en drinken onder begeleiding 
van leuke muziek. 

Voor deelname hieraan vragen we net zoals voorgaande ja-
ren € 5,00 eigen bijdrage per persoon. 
U kunt zich opgeven jdens de soosuren bij Ineke Hooger-
vorst en Elly Slagter. Vergeet niet uw KBO-pasje mee te ne-
men. Na betaling krijgt u uw entreebewijs mee. 
U kunt het verschuldigde bedrag ook overmaken op de reke-
ning van onze penningmeester KBO Alphen aan den Rijn 
NL 91 INGB 000 34 73 504 met vermelding van uw pasjes-

nummer. U ontvangt dan na betaling uw entreebewijs. 
Inschrijven kan vanaf dinsdag 8 oktober tot en met 3 decem-
ber. Deze dag is uitsluitend voor KBO-leden!  
 
Klaverjassen 
Er zijn alweer zeven wedstrijden gespeeld en de 
verschillen zijn nog niet zo groot, dus er zijn nog 
volop kansen voor iedereen! Zodra er ruimte is, 
zal ik weer een compe elijst publiceren. 
Ineke Hoogervorst 
 
Lunch en zingen in de Advents jd PCOB 
Op woensdag 11 december 2019 nodigen we u uit voor een 
lunch om daarna met elkaar Kerstliederen te zingen. Een 
zanggroepje zal ons die middag daarbij begeleiden. Van 11.45 
tot 12.00 uur is er de inloop, waarna we om 12.15 uur de 
lunch gaan gebruiken. De zangmiddag starten we om 13.30 
uur, en omdat uiteraard bij het zingen de kelen gesmeerd 
moeten worden, wordt later op de middag een glaasje met 
een nootje geserveerd. Rond 15.30 uur zingen we ons slot-
lied. We houden de lunch en de zangmiddag in de gemeente-

zaal van de Sionskerk 
aan de Meteoorlaan 2 
in Alphen aan den 
Rijn. De kosten voor 
deze ac viteit zijn 
€ 15,00. U kunt dit 

bedrag tot 1 december as. overmaken op bankrekening
NL62 RABO 0128 5352 88 t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn 
o.v.v. van uw adres en telefoonnummer. Na ontvangst van de 
€ 15,00 is uw aanmelding defini ef. Ook belangstellenden 
zijn van harte welkom! Hebt u dieetwensen of vragen over 
deze ac viteit? Neem dan contact op met de secretaris via 
secr.pcob.alphen@gmail.com  of (06) 557 770 40. 
Wij hopen velen van u op 11 december te mogen begroeten! 
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Jubileumconcert Jubilate Deo  

In 1944 stond de jonge Dirk van Vliet mede aan de 
wieg van het christelijk gemengd koor Jubilate 
Deo. Na 75 jaar gaat Jubilate Deo 
stoppen. Uiteraard doet dit pijn, 
maar de leden kunnen met trots 
terugkijken op mooie jaren en 
daarom is het jubileumconcert 
een mooie afslui ng. Op zondag-
middag 10 november 2019 vanaf 
15.00 uur voert het koor de vol-
gende werken uit: het Magnificat van A. Vivaldi, 
een Te Deum van M. Haydn en het Requiem van 
W.A. Mozart. Naast het koor werken vier solisten 

mee, en allen worden begeleid door het Na onaal 
Symfonisch Kamerorkest. Dit orkest brengt daar-

naast het concert voor viool en ho-
bo van J.S. Bach ten gehore. Wij 
verwelkomen u graag als onze gast 
in de Maranathakerk, Raadhuis-
straat 82 in Alphen aan den Rijn. 
Concertgidsen, tevens toegangs-
kaarten à € 20,00 inclusief een con-
sump e zijn verkrijgbaar bij de 

koorleden, bij boekhandels Haasbeek in Herenhof 
en Julianastraat of zijn per e-mail te bestellen via  
75jaarjubilatedeo@gmail.com. 
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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 15 oktober: mevrouw Marleen Vis komt vertellen over het thema ‘bijen’. 
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 vanaf 14.00 uur soos in de Jozefzaal, Paradijslaan 3. 

Jarigen 
91 jaar: 
Mevr. C.H. van Doorn-Rietveld (PCOB) 06-10 
90 jaar: 
Mevr. C. van Zeijl-Groenendijk (KBO) 08-10 
Mevr. C.L. Krijnen (KBO)   31-10 
85 jaar: 
Mevr. H.B.M. v.d. Voort-Munnich (KBO) 12-10 
Mevr. C. Luyben-Kempen (KBO)  13-10  
80 jaar: 
Mevr. P.E. van Steijn (KBO)   06-10 
Mevr. J.A.M. Vergeer-Broekhuizen (KBO) 06-10 
Dhr. H.C. van Zuilekom (PCOB)  07-10 
Dhr. P. Bakker (PCOB)   08-10 
Mevr. E. Waardijk (KBO)   11-10 
Dhr. N.G. Mens (KBO)   12-10 
 

 
Mevr. H.C. van Heyningen (KBO)  14-10 
Dhr. C.H. Kompier (KBO)   14-10 
Mevr. J.M.C. v.d. Veldt-v.d. Voort (KBO) 28-10 
Dhr. D. Guijt (PCOB)    31-10  
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
Overleden 
Dhr. P. Verlooij (PCOB)   26-08 
Dhr. H.A. Verveld (PCOB)   29-08 
Mevr. J.J. Crisson-van Bodegraven (PCOB) 31-08  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 
 
Nieuw lid 
Mevrouw C. Verlooij-van Mullem  
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


